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মা্ুক্যোপনিষদ। 

কাঁরিকা ও ভাষ্যাবলম্বনে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে 

 শ্রীণ উপনিষদ বুবিবার প্ররাস। 

প্রথম খণ্ড । 

“লাব্তক্যমীজলনাল ভুতু বাঁ নিভ্বুলঘ ” 
মুন্ধিবী্লিলু। 

জীরামদয়।ল দেবশন্মী। ( মজ্সদার ) এম, এ 

আলোচিত। 

আস্ত পপ “পর” “টি আটে ও হারাল... 4০বা-০্* 

উৎমব আফিম ১৬২নং বহবাজার ফ্রাট,কলিকাতা 

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত । 
শক ১৮৩৯, মাণ ১৩২৪, ইং ১৯১৭ ৮ই কার্তিক বৃহ'প 511 | 

শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োংসব | 

' “নিউ আধার মিন প্রেগ” »নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, 

ভ্রীস্বখময় মির দারা মুদ্রিত । 





ও তৎসও ব্রঙ্গণে নমঃ । 

- মঙ্গলাচরণম্ । 

প্রজ্ঞানাংশুপ্রতানৈঃ স্থিরচরনিকরব্যাপিভি বর্ণাপালোকান্ 
ভুক্ত ভোগান্ স্থবিষ্টান্ পুনরপিধিষণৌন্ভাসিতান্ কামাজন্যান্। 
পিস্না সর্ববান্ বিঞ্মান্ স্বপিতি মধুরভূউ, মায়য়া তোৌজয়ন্ নে! 
মায়াসংখ্যাতুরীয়ং পরমমতমজং ব্রহ্ম যত্তনতোহম্মি ॥১। 

ঘে৷ বিশ্বাত্ম। বিধিজবিষয়ান্ প্রাশ্য ভোগান্ স্থবিষ্টান্ 
পশ্চাচ্চান্তান্ স্বমতিবিভবান্ জ্যোতিষা দেন সুক্ষমান্। , 

সর্ববানেতান্ পুনরপি শনৈঃ স্বাত্মনি স্থাপযিত্ব 
হি সর্ব্বান্ বিশেষান্ বিগত গুণগণঃ পান্ধসৌ নস্তুরীয়ঃ ২ 

[ ভগবান্ ভাষ্যকার পরম দেবতার নমস্কারূপ ম্জলাচরণ করিতেছেন] । 

“পরমমৃতমজং ব্রঙ্গ যন্তন্নতোহস্মি” অম্বত-মরণ রহিত, অজ 'জন্ম- 

রহিত যে পরব্রহ্ধ তাহাকে আমি নমস্কার করিতেছি । দেই পরব্রহ্গ 

কিরূপ? না-_ধিনি স্থির-্থাবর, চর-জঙ্গম এই চরাচর সমূহ ব্যাপী 
সূর্য্যের রশ্মি বিস্তারের ন্যায় জ্ঞানরশি বিস্তার করিয়৷ সমস্ত লোক 
ব্যাপিয়। আছেন ; যিনি জাগ্রৎকালে স্থুল বিষয় পমূহ ভোগ করিয়। 

স্প্রকালে পুনরায় বুদ্ধি সমুগ্তাসিত, অবিষ্ভ! কাম কর্ম্মজাত সুক্ষা সংস্কার 
সমূহ ভোগ করেন; যিনি স্তুযুপ্তিকালে জাগ্রতের স্থল বিষয় এবং 

স্বপ্নের সুক্গম সংস্কার সমূহ পান করিয়া, আপনাতে লয় করিয়া অর্থাৎ 
স্থল সুন্মম কোন বিষয় অনুভব না করিয়া! আর কিছুনা থাকা জন্য 

মধুরভূক্ বা আনন্দভূক্ হুইয়! শয়ান থাকেন; যিনি মায়ার! ব্রহ্গ- 
প্রতিবিন্বরূপ আমাদিগকে মায়াকৃত মিথ্যারূপা জাগ্রত-স্বপ্র-্থুযুপ্তি 

অবস্থা ভোগ করান এবং যিনি মায়াকল্পিত মিথ্য। সংখ্যা যে জাগ্রৎস্বপ্ন 

থযুপ্তি তাহার সম্বন্ধে তুরীয়-_চতুর্থ কিন্তু বাস্তবপক্ষে সর্ববসংখ্যাতীত 
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গুদ আত্মার সন্গন্ধে কোন সংখ্যাই হইতে পারে না এইরূপ অমৃত 

অজ যে পরব্রঙ্গ তাহাকে আমি নমস্কার করি ॥১। 

[ চৈতন্য আত্মাতে জাগ্রত স্বপ্ন ও স্থৃযুপ্তি অবস্থার কল্পন! দেখাঁইতে- 
ছেন || যে বিশ্বাত্মা ধন্মাধন্রপ বিধি হইতেশ্উত্পন্ন স্ুল বিষয় সমূহ 

ভোগ করিয়া পশ্চা্ স্বপ্রের হেতুভৃত যে সমস্ত কর্ম তাহাদের 
"ত্িব্যক্তি হইলে পর শ্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে উৎপন্ন অপরাপর সৃষ্মম বিষয় 
. সমূহ শাস্ম জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশ করিয়া তাহাতে আমি আমার রূপ 
অতিমান করেন পুনরায় যিনি এই সমস্ত বিষয় বীরে ধীরে আপন আত্মায় 

লয় হইতে দেখেন এবং পরিশেষে যিনি সমস্ত বিশেষ বিশেষ ভাবও ঠ্যাগ 

করিয়া গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন সেই তুরীয়র্ূপ পরমাত্মা মোক্ষ 
প্রদান করিয়!'আমাদ্দিগকে রক্ষা! করুন |1২)। 

প্রশ্ন বিশ্বাত্ব! কে ! 

উত্তর-__আত্ম-চৈতন্য যিনি, তিনি তাহার এই বিরাট শরার বূপ 
মে বিশ্ব তাহাতে যখন “আমি আমার” রূপ অভিগান করেন তখন তিনি 

বিশীভিমানী জীবরূপ হয়েন। ইনিই বিশ্বান্বা। 
স্পিন 

প্রশ্ন-_বিশব কোনটি ? 

উত্তর--পর্গীকুত পঞ্চ মহাডৃত এবং তাহাদের বিটিন কানা এ 

লইয়া বিশ্ম। বিরাট পুরুষের স্থল শরীর হইছে 'এই বিশ । জাএ্রৎ 

কাঁলে যিনি এই বিপুল বিশ্বে “আমি আমার” রূপ অভিমান করেন 

তিনি বিশ্বপুরুষ। তুরীয় আত্ম, মায়া ভাদিলে যখন বিশ্বাভিঘানী 

হয়েন তখন ইনি বিশ্বাস! | 

প্রশ্ন _-বিধিজ বিষয়ান স্থবিষ্টান ভোগান্ প্রাশ্য-ইহা কিরূপ? 
উত্তর--স্থুল ভোগ সমূহ বিধি হইতে জাত কিরূপে দেখ । 

অবিষ্তা ও কাল এই উভয় হইতে উৎপন্ন হইতেছে ধর্ম ও অধর্থম 

রূপ বিধি। বিধি হইতে জন্মিতেছে সূর্য্যাদি দেবতা । সুরধ্যাদি 

দেবতার অনুগ্রহ সহিত যে চক্ষুরার্দি বাহ ইন্জ্রিয় তদ্দীরা বুদ্ধির ঘে 

পরিণাম তাঁহ|। হইতেছে বিনয়। বিনয় মাহা তাহা ভতঠান্ক সুল। 
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শুল বলিয়াই ভোগ করিবার যোগ্য । জাগ্রৎকালে বিশ্বপুরুষ তোগ্য 
কুল বিষয়কে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া স্থিত হয়েন । 

প্রশ্ন। চৈতন্য আত্মাতে জাগ্রৎ অবস্থার কল্পনা বুঝিলাম এখন 
বলুন চৈতন্য আত্মাতে স্বপ্রাবস্থার আরোপ কিরূপে হয় ? 

উত্তর। জাগ্রতের হেতু যে সমস্ত কর্ম সেই সমস্ত কর্মের ক্ষয় 
হইলে পর স্বপ্রের হেতু যে সমস্ত কর্্ম তাহার! উদ্ভূত হয়। উদ্তু 
হইলে জাগ্রৎকালের স্ব, বিষয় হইতে ভিন্ন, সুক্ষ বিষয় সকল অনুভূত 
হয়। এ সময়ে বাহা ইক্দিয় সকল আপন আপন বিষয় হইতে নিবৃত্ত 

হয়। 'তখন অবিষ্ক! কাম ও কন্মন ইহাদের প্রেরণ! প্রাপ্ত হইয়৷ 

বুদ্ধি আপনার প্রকাশরূপ প্রভাবে অন্তঃকরণের বাঁদনা জমূহ উৎপন্ন 
হইতে দেখেন। স্বপ্রকালে সূর্য্যাদির প্রকাশ অনুভূত না হইলেও 
এরূপ একটা সংস্কার বুদ্ধি দ্বারা কল্পিত হয়। সুর্ধ্যাদির প্রকাশ 
নাই তথাপি বাঁসনা সমূহ দেখা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা 

হয় আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ। এই জ্যেতিঃ দ্বারা প্রকাশিত -_অপক্কীকৃত 

তন্মাত্রারূপ পঞ্চমহাঁভূত এবং তাহাদের কাধ্যরূপ সুক্ষ প্রপঞ্চময় 

হিরণ্যগর্ভ শরীর। হিরণ্যগর্ভের শরীর হইতেছে এই বাসনাময় 

স্বপ্রাবস্থা । এই স্বপ্রাবস্থতে “মমি আমার” রূপ অভিমান যে 

চৈতন্য আত্মা করেন তিনিই হইতেছেন তৈজস নামক জীব । 
বিশ্বপুরুষ, পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাতৃত ও তাহাদের কার্য্যরূপ » স্থূল 

প্রপঞ্চময় যে শবরাটের শরীর তাহাতে অভিমান করেন; আবার 

তৈজস পুরুষ অপঞ্কীকৃত তন্মাত্রারূপ পঞ্চভূত এবং তাহাদের কাধ্যব্ু্প 
ুন্মন প্রপঞ্চময় যে হিরণ্যগর্ভের শরীর তাহাতে অভিমান করেন। 

প্রশ্ন। আত্মার শ্থুল-বিষয় ভোগ এবং সুগম বিষয় ভোগের কথা 

বুঝিলাম এখন আত্মাতে স্ুযুপ্তি অবস্থার কল্পনা কিরূপ তাহাই বলুন । 

উত্তর। যেকোন রূপ ভোগ হট্টক না কেন-স্থুল ভোগই বল 

আর সুক্ষম ভোগই বল তাহাতে শ্রম আছেই। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে পুরুষের 
যে শ্রম উৎপন্ন হয় সেই শ্রমকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছ৷ হইলে আত্মা 
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সব ছাড়িয়া আপন হ্গরূপে প্রবেশ করেন । তখন কোন ভোগেচ্ছাও 

থাকে না কোন স্বপ্নও থাকে না । অবিষ্ভা বশে মাতম! এই স্তুযুপ্তিতে 
আগমন করেন স্বরূপে প্রবেশ করিলেও পুরুষ আপনাকে আপনি অনুভব 

করিতে পারেন ন!। এই অবস্থায় ঠৈতন্য আত্ম! প্রাজ্ঞ নামক জীব। 

 শ্রশ্ন। যে তুরীয় ব্রক্ষকে লক্ষ্য করিয়! বলা হইতেছে “পাহ্থসৌ 

পন স্তরীয়ঃ” ইনি জাক্সঞ স্বপ্ন স্থৃযুপ্তি অভিমানী পুরুষ হইতে ত স্বতন্ত্র ? 
উত্তর। শ্রুতির উপদেশ স্মরণ_-সেই, উপদেশ পুনঃ পুনঃ 

মনন অভ্যাস তাহার পরে শ্রুতি প্রমাণ জনিত জ্ঞানে স্থিতি বা ধ্যান 

এই হইলে তবে তুরায় শাত্সার দর্শব হয়। যখন জাগ্রতের স্থুল দৃশ্য 

দর্শন গাকে না, স্বপ্পের সুমন দৃশ্য দর্শন থাকে না, স্ৃযুপ্তির অত্ভান 
আচ্ছাদন -থাকে না, গুণময়ী প্রকৃতি হইতে পুরুষ আপনাকে পৃথক্ 

করিয়া যখন অবস্থান করেন-_-যে মন লইয়! সাধনা হইতেছিল সেই 

মন লবণপুন্তলিকার সমুদ্র মাপিতে গিয়া গলিয়া যাওয়ার মত যখন 

সেই সচ্চিদানন্দ চলনরহিত পরমপদ দেখিয়া দেখিয়া তাহাতে ডুবিয়া 

তাহাই হইয়া যায়, দেখিতে দেখিতে “থির নয়ন জনুভূঙগ আকার 

মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার”_-শুধু “উড়ই না পার” নয়, মন বখন 

আপন সত্তা হারাইয়া সেই পরমপদের সত্তাকে নিজ সন্ত করিয়া 

স্থিতিলাত করে তখনই তুরীয়রূপ পরমাত্ম! স্বস্বূপে বিশ্রাম করেন। 
ইহারই কাঁছে কল্যাণ ভিক্ষা করা হইল। 



মাওুক্য উপানধদের অবতরণিকা | 

অবতরণিকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে । 

(১) সকল মানুষের প্রয়োজন কোন্টি ? 

(২) বেদে উপনিষদের স্থান । 

(৩) উপনিষদে ক আছে ? 
(8) উপনিষদ কাহাকে বলে? অর্থকি? অধিকারী কে? 

প্রয়োগ" 

(৫) ব্রহ্মবি। প্রাপ্তির উপায়। 
(৬) শেষ কথা। 

(৭) মাগুক্যে কি আছে? এই নাম কেন? ইহার বিশেষহ্ব। 

অবতরণিকার সার কথা বলিয়৷ অবতরণিকার বিষয়গুলি আলোচনা 

করা হইয়াছে। 

নবী রিহিআা$নি মুন্সুনিনি লান্য; ন্যা নিহান$যলাঘ ॥ . 
মৃত্যু অতিক্রম করাই নরনারীর জীবনের সর্ববপ্রধান উদ্দেশ । 

তোমাকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা। মৃত্যু অতিক্রম করা রূপ 
বিষয় সংসার মুক্তির আর অন্য পথ নাই। 

তোমাকে জানিতে হইবে । জান! দুই প্রকার।. পড়িয়৷ শুনিয়া 

জানা এবং যাহা জানিতে চাই তাহ! অনুভব করিয়া তাহ! হইয়া 

যাওয়াও জানা। প্রথম জানা পরোক্ষ, দ্বিতীয় প্রকার জানা অপরোঙ্ষ ৷ 

বর মৃত্যু নাই তাঁর মতন হইয়! শ্থিতিলাভ ভিন্ন মৃত্যু অতিক্রম করা 
যায় না। আত্মার মৃত্যু নাই। আত্মাই চেতন। চেতন কখন অচেতন 

হন না। স্বরূপের ধ্বংস কখনও হয় না । এই আত্মভাবে স্থিতিই স্বরূপ 

বিশ্রান্তি। ইহাই অমর হওয়া। ইহাই মুক্তি। এই মুক্তিই মনুষ্য 

নামধারী জীবভাবের সর্ববপ্রধান লক্ষ্য । এই লক্ষ্য সাধন জন্যাই 

মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি। | 



রে 

আত্মাকে জান! যাইবে কিরূপে ? 

্সান্সা_ বাহে ভুভল্য: স্বীলজ্যা অন্লম্যী লিবিচ্যাঘিনন্য: | 
আত্মাকে দেখিতে হইবে । সেই জন্য আত্মার কথা শুনিতে হইবে । 

শুনিয়া সদাসর্ববদ1! মনন করিতে হইবে । তবেই নিদিধ্যাসন বা ধ্যান 

কর! যাইবে । ধ্যান করিতে করিতে আত্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে 

।গাঁরাই আত্মার দর্শমম্পাওয়া। আত্মাকে দেখা, আত্মাকে জানা এবং 

আত্মভাবে স্থিতিলাভ কর! একই কথা । ুস্মানরিত ৃ ন্ঠী্ মন্বনি। 

আত্মার কথ শুনিতে হইলে একটি অবলম্বন চাই ।_ এই অবলম্বন 

ত্রিবিধ। প্রথমটি ওঁকার। দ্বিতীয় গায়ত্রী ব! শক্তি বা 'বীজ। 
তৃতীয় নামরূপধারী মৃস্তি। 

ওকারাক কারাক বিবৃত: করেন গায়ত্রী । গ্রায়ত্রী ধ্যানের জন্য নামরূপ 

বিশিষ্ট মূক্তি। এই তিন অবলম্বন লইঞ়াই মন্ত্র। মন্ত্রে প্রণব বীজ ও 
নাম থাকে । কোথাও এই তিনটির একটি একটি মাত্রকেও অবলম্বন 
কর! হয়। 

ও'কারই এই স্কুল সুশ্ষম কারণ জগণ্ু। আবার এই স্ুল সুন্মম কারণ 
জগতই জগতই ব্রন্ধা।_এই আত্মাই ব্রন্ধ। এই জন্য আত্মার ব্যাখ্যা আবশ্যক । 
মাওুক্য শ্র্গতি আত্মার কথাই শুনাইতেছেন। শ্রুতিমুখে শুনিয়া সদ 
মনন করা, পরে ধ্যান কর! ইহ! ভিন্ন স্ৃত্যুসংসারসাগর অতিক্রম করা. 

যাইবে না। এই সার কথ! কথণ্চি বিস্তৃতভাবে বল! যাইতেছে। 

(১) 
সকল আন্ুস্মে প্রস্বোজন্ন কেন্নটি $ 

_রোগাতুরের প্রয়োজন যেমন রোগশাস্তি করিয়া! সুস্থ হওয়া, 
তেমনি ভবরোগাতুরের প্রয়োজন হইতেছে ভবরোগের উপশম করিয়! 

সুস্থ হওয়! বা স্বরূপ বিশ্রীন্তি লাভ কর! । 
সঞ্চল মানুষই কি ভব রোগাক্রান্ত $. 

যাহারা ভবরোগের উপশম জন্য কোন সাধন! করে না তাহারা 

সকলেই রোগাক্রান্ত । 
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ইহাও ত আশ্চর্য্য যে রোগাতুর মানুষ নিজে বুঝিতে পারে না 
যে, সে রোগার্ত। সকল মানুষই যে ভবরোগগ্রন্ত তাহারা ত ইহা 

স্বীকারই করে না। 

স্বীকার না করাই ত রোগের চিহ্ন। পাঁগল প্রায়শই বলিতে 
চাঁয় না যে, সে পাগল। টাইফয়িডের: রোগী, বিকার অবস্থায় 

পড়িয়। থাকে কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে কেমন আছ তাহার, 

উত্তরও দেয়। বলে বেশ আছি। ইহা কিন্তু বিকারেই বলে। 

বিকার একটু যখন কাটিতে আরম্ত হয় তখন নিজের বিপদ্ বুঝিতে 
পারে।, 

যাহারা ভবরোগগ্রন্ত তাহাদের বিকারও এতদূর প্রবল যে, তাহারা 
বুঝিতেই পারেন! তাহাদের রোগ কি? 

আচ্ছ৷ রোগ ত মানুষকে আতুর করে। | ভবরোগী আর্ত কোথায় ? 

দেহের রোগ যখন হয় তখনও কিন্তু মানুষ একটানা যাঁতনা ভোগ 

করে না। সময়ে সময়ে ভালও থাকে। 

ভবরোগগ্রস্তেরও ইহা হয়। 

ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না ভবরোগটা কি? 
“মনের রোগই ভবরোগ। এই রোগের লক্ষণ হইতেছে ক্ষণে ক্ষণে 

মনে অ্হতা । এই মনে করিতেছে বেশ আছে, পরক্ষণেই বলিবে 
কিছুই ভাল লাগে না। 

এই থাকিয়া থাকিয়া মন কেমন করা, এই সময়ে সময়ে কিছুই 
ভাল না লাগ! ইহাই হইতেছে ভবরোগের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু 
রোগের সামান্য সামান্য লক্ষণও বহু আছে। 

কি সেসব? 

সব বলিবার প্রয়োজন নাই । কোন প্রকার দুঃখ ধে করে সেই 

রোগগ্রন্ত । নিরন্তর নূতন নুতন বিষয়ভোগেচ্ছা, অপ্রাপ্ত বস্তুর 

প্রাপ্তি জন্য ছট ফট. করা, ভবরোগের শান্তি জন্য কর্ম না করিয়া যা 
তা কর্মে মনকে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করা, কর্্মটি মনের মত ফল 



| & 7 

দিলে বেশ আনন্দ কর! আর.বিফলতা মুখে চলিলে হা হুতাশ করা, 
কেহ নিন্দা করিলে ক্রোধে অন্ধ হওয়া, আর স্তুতি করিলে বেশ 

লাগ! এই লব ভবরোগের বিকার অবস্থ।। আমি এত কাল ধরিয়া 

লোকের উপকার জন্য কতই করিলাম, মানুষ কি অকৃতজ্ঞ আমার 

কথা মত চলিল না; এখন জর! আসিতেছে আর ক্দিনই বা বঁচিব -. 

স্মাহা ! জগতটাকে উন্নত করিয়৷ যাইতে পারিলাম না, জগতের সব 

ছুঃখই রহিয়া গেল--এই সব দুঃখও ভবরোগের লক্ষণ | 

ভবরোগের কথায় তুমি ত সকল মানুষকেই আক্রমণ করিতেছ ? 
হাঁ তাহা করিতেছি। আর বলিতেছি যাহার মন সর্বপ্রকার 

ছুঃখ অতিক্রম করিতে না পারিয়াছে মে ভবরোগাতুর । কাজেই 
বলিতে হয় | সিদ্ধজ্রনের কথা স্বতন্ত্র কিন্ত ] দুই চারি জন সাধক বাদে 

জগতের সকল মানুষই ভবরোগাতুর । 
ভবরোগের কি প্রতীকার আছে ? 

আছে। মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি দেবী সেই প্রতীকার দেখাইয়া 

দিতেছেন। এই মাওুক্য শ্র্গতি প্রধান তাবেই ভবরোগের ওষধ। 

কিরূপে ? 

শ্রবণ কর। ভবরোগের প্রতীকার জন্য শ্রুতি বলেন__ 

প্সালা বা সই লুস্তন্য: আীনল্মী লন্নল্মী লিঘিত্রামি লম্ম:”” 

জগতে যে কোন দেশে যে কোন কালে যে কোন ব্যক্তি সাধনা 

করে বা সাধনা করিয়াছিল ব! সাধন! করিবে তাহা এই আত্মারই 

সাধনা । এতন্তিন্ন অন্য কোন সাধন! নাই। জগতের সমস্ত সাধনা 

এই আত্মার সাধনার অন্তভূতি। | 

বড় জোরের কথ বল! হইতেছে কি? 

হখ। যাহা সত্য তাহা জোরেরই কথা। বেশ করিয়া মিলাইয়া 
লও চৈতন্যই একমাত্র সাধনার বস্ত্ব। আত্ম ভিন্ন চেতন আর কিছুই নাই। 

ধীহাকে ঈশ্বর বল বা পরমেশ্বর বল ৰা অন্তর্যামী বল বা প্রণব বলব 

সর্বব্যাপী বল বা! নিরাকার বল বা অবতার বল-_এক. কথায় সপ, 
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নিগুণ, অবতার বা আত্ম।_যাহা কিছু মানুষের উপাশ্য হইয়াছিল ব| 

হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইতে পারে তাহা এই চৈহগ্ত _-এই আত্মাই। 
কথা ঠিক। এ সত্য কথার প্রতিবাদ নাই । এখন বল “সালা আা 

ক্মই নু্ঠন্ঘ:” ইহাতে কি করিতে হইবে ? 

আত্মাকে দেখিতে হইবে এইত ? আর এই দেখা হইলে ভবরোগের 

উপশম কিরূপে হইবে ? 

তআুরও ভাল করিয়া প্রশ্ন কর। 
আচ্ছা। আত্ম! বা চৈতন্য এমন কি বস্তু যাহাকে দেখিলে জীবের 

সর্ববছুঃখ, সর্ববব্যাধি দূর হয়? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই আত্মা যেন এঁরূপই 

হইলেন তীহাকে দেখা এখন ভার কণ্ম কি যাহাতে সর্ববশ্ষাতি ইহ! 

অপেক্ষা আর কোন কন কঠিন হইতে পারে না! এইরূপ বলিতেছেন ? 

চক্ষু আছে কোন কিছু দেখা ত অতি সহজ কিন্তু আত্মদর্শন এত 

কঠিন কেন হইবে ? 

তোমার দুইটি প্রশ্ন এই__ 

(১) শাত্সা এমন কোন্ বস্ত্র ধাহার দর্শনে মানুষ চিরতরে 

জুড়াইয়া যায় ? 
(২) আত্মদর্শন অত্যন্ত কঠিন কিরূপে ? 
প্রথম প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর। শুধু শ্রবণ করিলেই যে মাত্মাকে 

আনুভব করিতে পারিবে তাহ৷ মনে ক'রও না। শ্রবণ কর, তাব্রপরে 

মনন, তারপরে ধ্যান--এই সব করিলে তবে অনুভব করিতে পারিবে। 
তি স্মৃতি তন্ত্র পুরাণ ইতিহাস সর্ববশান্ত একবাক্যে বলিতেছেন; 

সমস্ত খষি, সমস্ত সাধু এক বাঁক্যে বলিতেছেন যে, যিনি চেতন তিনি 
কখন অচৈতন্য অবস্থায় আসেন না । চেতন ধিনি তাহার খণ্ডও কখন 
হয় না। একখগু আকাশ যেমন কাটিয়া লওয়! যায় না, সেইরূপ 

আকাশ অপেক্ষাও সৃক্মম থে আত্মা তাহাকে কিছুতেই খণ্ডিত কর! 

যায়না । আবার এই আত্ম! সর্ববশক্তিমান্। হঁহার কোন ছূর্বলত! 
থ|কিতে পারে না ।. আমি পারি না, আামার শক্তি নাই, আগি আতি 
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হীন এ সব উক্তি আতর নহে--এ সব উত্তি অঙজ্ঞানীর। আমি 

বৃদ্ধ হইতেছি, আমার জর! আসিতেছে, আমায় মরিতে হইবে, আমার 

আবার জন্ম হইবে এ সমস্ত কথা আত্ম! সম্বন্ধে প্রয়োগ করা বায় 

না। কারণ আত্ম! “ন জায়তে অিয়তে বা কদাচি২” আত্ম! “ন 

হন্যতে হন্যমানে শরীরে* লোকে যে বলে আমি মরিলাম, আমি দুঃখী, 

"আমি জরাগ্রস্ত এ সমস্তই অজ্ঞানীর উক্তি মাত্র। তার পরে আত্মার 
যেমন জনম মরণ নাই সেইরূপ আত্মার ক্ষুধা প্রিণাসাও নাই, আত্মার 

শোক ছুঃখও নাই অর্থাৎ জরা, মরণ, ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ 

এই যে ষড়োন্মিতে জীব লুট্পুট খাইতেছে ইহার কোন কিছুই আত্মাতে 
নাই। ফড়োর্ষ্ি কেবল অজ্জঞানের কল্পন্ন মাত্র। 

তবেই দেখ আত্মা সদা পূর্ণ, সদা শীন্ত, সদা আনন্দময় । আত্মাতে 

কোন অজ্ঞান নাই তিনি জ্ঞানস্বূপ। আত্মাতে কোন অভাঁব নাই 

তিনি সদাপূর্ণ. এবং তিনি মাত্রই নিত্য। এই সঙ চিৎ আনন্দ 
স্বরূপ আত্মা অতি রমণায় দর্শন। আর জীব যখন জানিতে পারে 

যে সে আত্মা, সে চেতন, সে জড় নহে__তখন বল জীবের আর কোন্ 

অভাব থাকিবে, কোন্ ছটপটানি থাকিবে, কোন্ ভয় থাকিবে? 

তুমি যতক্ষণ ক্ষুদ্র হইয়া! থাক ততক্ষণই তোমার অভাব থাকিবেই। 

আত্মাই পর্ণ। সেই জন্য আত্মভাবে না থাকা পর্যন্ত তোমার অভাব 
ঘুচিবে না। তুমি যদি আত্মাকে জানিতে পার, আত্মাকে দেখিতে পার, 
জানিয়! দেখিয়া! আত্মভাবে স্মথিতিলা্ত করিতে পার-_তবে তুমি চিরতরে 
।জরা, মরণ, শোক, মোহ, আঁধি, ব্যাধি সর্বব প্রকার দুঃখের হাত হইতে 

এড়াইতে পারিবে । 

: আহা- আত্মার কথা শুনিতে শুনিতে আমি কিরূপ হইয়া 

যাইতেছি। এখন বল এই আত্মাকে দর্শন করিব কিরূপে ? 

এখন তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিল। আত্মদর্শন এত কঠিন কিরূপে ? 

শ্রবণ কর। দর্শন হয় চক্ষু দ্বারা । কিন্তু দর্শন করে কে? চেতনা 

না থাকিলে চক্ষু ত দর্শন করিতে পারে না । তবে চৈতন্যই দ্রষটা। 
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আত্মাই দ্রষ্টা । আত্মাকে দর্শন করিবে কে ? যিনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা 
নাই তাহার দর্শন করে কে ? আরও যদি একটু তন্বের মধ্যে প্রবেশ 
কর, তবে দেখিবে চেতনই একমাত্র বৃস্তু। সমস্তই চেতন। ইহ। ভিন্ন 
দ্বিতীয় বস্তু নাই । | 

যল সি ঘ্বললিন লন্লি অল লা ম্মন্মহিন হ্যাল্ লক্গান্মী$ন্সল্ 

অ্হ্ন্মী$ন্মভ্বলিলালীঘন্। অন্ত ল্ত্য বন্নমলাব্ন নামুন লন্ জল, 
বা ছ্ ন্? নন্ দল ্  নিজনীনান্ ? যেখানে ছুই মত হয়, যেখানে 

অনাক্মামত কিছু হয় সেখানেই অন্য অন্যকে দেখে, অন্য অন্যকে 

জানেন কিন্তু বেখানে সমস্তই আগ্রা হইয়৷ যায় তখন কাহা দ্বার কাহাকে 

দেখা যাইবে ? কাহা দ্বারা কাহাকে জান। যাইবে ? তন্তের মধ্য দিয় 

মাইতে পারিলে যাহ হর, প্রুতি তাহাই বললেন । কিন্তু তত্ব বস্ত্রটি ত 

অনেকের বুদ্ধিতে প্রবেশ করেন! । ই'হাঁদের জন্য সহজ করিরা বলিতে 
হইবে । তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। 

দেখ চক্ষু দ্বার! আমরা সমস্ত দশন করি। ককিন্কু চক্ষুকে দর্শন 

করা মায় কিরূপে? অথবা আরও একটু সৃঙ্গেন কথাটা আলোচনা কর! 

শাউক। চক্ষুগ্রোলকে এক পুরুষ গাক্ষেন। মনে করা হউক তিনি 

প্র, তিনিই চেতন পুরুষ, তিনিই আগ্রা । এখন এই পুরুষকে দেখ 

যাইবে কিরূপে ? চক্ষুকে বা চক্ষুগোলোকস্থ পুরুষকে দেখা মায় ছুই 

প্রকারে । 

(১) দর্পণ অবলম্বনে দেখ৷ ঘায়। 

(২ অন্য লোকে তোমার চক্ষুগোলকে পুরুষ দেখিয়া যখন বলে 

“এই ত, ন দেখিতে।” তখন তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। 
করিয়া হুমিও অন্যের চক্ষে এইরূপ পুরুব দেখিয়। বিশ্বাস কর-_ 

তোমারও চক্ষে এইরূপ পুরুষ আছেন । 

তবেই দেখ আত্মাকে দেখিতে হইলে দপণের মত একটি আবলম্ষন 

চাই অথব! যিনি দেখিয়াছেন তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া বিশ্বা করা 

চাই, তবে আত্মাকে দেখা যায়। 

খ 
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_ আখ্মদর্শন কত কঠিন তাহা অন্যরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। 

আত্মদর্শন অর্থ আপনাকে আপনি দেখা। কিন্তু আপনাকে ' আপনি 

দেখিবে কে? মাতাল যেমন .আপনাকে আপনি দেখিতে পায়না, 

জানিতেও পারেনা, কেহ বলিয়া! দিলেও বুঝিতে পারেনা সে কে? 
সেইরূপ ভূতের ঘরে প্রবেশ করিয়া যে আপনাকে অপৎ সঙ্গে, অসৎ 

'কাধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, তাহাকে যতই কেন স্মরণ করাইয়া দাও 

তুমি আগ্তকাম, তোমার বাসন! করিবার কিছু সুই, ভাবন!. করিবার 
কিছু নাই, তুমি পূর্ণ তোমার প্রাপ্তির কিছু নাই, তুমি আনন্দময় 
তোমার দুঃখ বলিয়৷ কোন কিছু নাই-_তৃতাবিষ জনের মত এই বিষয়- 

মদ্দিরাপানে উন্মত্ত ব্যক্তি তাহার স্বরূপের কোন কিছুই মানিতে চায় না; 
কি এক ঘুমঘোরে সে এতই আচ্ছন্ন যে, সে তাহার প্রকৃত স্বরূপের 

কোন কথাই স্মরণ করিতে পারে না। রাজার সন্তান ভূতের সঙ্গে 
ভূতের ঘরে থাকিয়া থাকিয়া ভূতের কাধ্যকেই আপনার কাধ 
মনে করে। সে যে স্বরূপে আত্মরতি, আত্মতৃণ্ত, আত্মতুষট, 
তাহার ছুঃখই নাই, ছুঃখে উদ্বেগ আসিবে কিরূপে ? স্থখেই বা তাহার 

স্পৃহা! থাকিবে কি? রোগ, ভয়, ক্রোধ তাহার থাকিবে কিরূপে ? 

শাত্ম্বরূপ, সে--তাহার আবার স্সেহ থাকিবে কি? শুভাশুভ পাইয়া 

হর্ষ বা ঘ্বেষ তাহার আসিবে কোথা! হইতে ? আপন চৈতন্যস্বরূপকে 
জানিতে পারিলে ইহ! যে পূর্ণ সত্য যে 

নৈব কিঞ্চিত করোমীতি যুক্তো মন্বেত তত্ববি€ু | 
পশ্যন্ শৃণুন্ স্পৃশন্ জিত্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্। 

প্রলপন্ বিস্জন্ গৃহুন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি। 

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ 
অর্থাৎ স্বরূপে দৃষ্টি পড়িলে যে বুঝিতে পারা যায় দর্শন, শ্রবণ, 

স্পর্শন্, াণ, গমন, শয়ন, নিশ্বাস গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও 

নিমেষ-এ সব আমি কিছুই করিতেছি না_এই সমস্তই তৃতের কার্ধ্য 
ইহা! বিষয়মদিরাপানোন্বত্ত ব্যক্তি কিছুতেই স্বীকার করেন!। তাই বলিতে- 
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ছিলাম যে ব্যক্তি ভূতের.কাধ্যকে আপনার কার্য্য বলিয়! মানিয়া লইয়াছে, 
ভূতের বাকাকে নিজের বাক্য বলিতে অভ্যস্ত হইয়! গিয়াছে, ভূতের 
ভাবনাকে নিজেরই ভাবনা বলিয়! ডুবিয়৷ রহিয়াছে সে আত্মদর্শন করিবে 

কিরূপে ? মাথার উপরে যাহার দশহাত জল দে যেমন তীরের কোন 

কিছুই দেখেনা, সেইরূপ যে যতক্ষণ অন্য কিছু দেখে ততক্ষণ আপনাকে 

দেখিতে পায়না! । জগত্-দর্শন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আত্মদর্শন হয় না।, 

জমে যে জন পরিবেছিতসু ভ্রম ন৷ যাওয়! পর্যন্ত সত/কে দেখিতে 
পায়না। জগত দর্শন, দেহ দর্শন, মনের সঙ্ধল্পাদি দর্শন এ সব 
যতদিন' থাকে ততদিন আপনাকে আপনি দেখ! পায় না। কিন্তু 

ৃশ্যদর্শনটা ভ্রম জানিয়াও যে ভ্রমের সঙ্গে মিশ্রিত চৈতন্যে দৃষ্টি 
রাখিতে অভ্যন্ত, গে একদিন দুশ্/দর্শন, ত্যাগ করিয়। আঙ্মদর্শনে; 

আত্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম শ্ুল জগং 

যিনি দেখেন না, সুঙ্ষন মনোময় ব| বাঁসনাময় জগ খিনি দেখেন না, 
মার কারণ জগৎ ব| মজ্ঞান দেহ বা বীঙ্গাংশ ভার নাশ হইয়াছে, 

তিনিই আত্মদর্শনে ব্রাঙ্গীস্থিতি লাভ করিতে পারেন। বুঝিতেছ 
আত্মদর্শন কঠিন কিরূপে ? দৃশ্ঠদর্শন ন! থাক! অর্থাৎ দ্বৈতভাব হইতে 
পরিত্রাণ পাওয়া কত কঠিন ? 

আকাশ অতি সূন্ম। আত্মা সূন্মমাতিসূর্ম। আত্মা যেমন সুক্ষ 
তেমনি ব্যাপক । অতিসূক্ষম বস্তুকে চিন্ত। করিতে হইলে «কোন 
একটি অবলম্বন চাই। 

সকল শ্র্তিই আত্মদর্শনের জন্য ওঁকার অবলম্বন করিতে 

বলিতেছেন। বলিতেছেন ব্রহ্ষপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হইতেছে 

ওঁকার। | 

হলহাবঙ্নল অভ লনহাবাহনল ৰ । 

হলহান্গ্ৰল স্লালা ন্গপ্পীজী মত্বীনর ॥ 

গঁকার অবলশ্বনই শ্রেষ্ঠ। ওকার অবলম্বনই সর্বেবান্তম। এই 
অবলম্বনকে জানিয়। ব্রঞলোকে গমন করা যায়। 
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তিন মা! বিশিস্ট খ্ুকারকে অবলম্বন করিলে ব্রঙগলোক-প্রাপ্তি 
ঘটে। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পরে ব্রঙ্গার সহিত ওঁকার সাধক মুক্তি- 
লাভ করেন। মাগু,ক্যশ্তি ইহাও বলিতেছেন যে, অমাত্রিক 

ওঁ'কারকে অবলম্বন করিতে পারিলে কিন্তু সন্যোমুক্তি লাভ করা যায়। 

ত্রিমাত্রিক ও অমাত্রিক গঁকার অবলম্বন করিতে ভয় কিজপ তাহা 

_মুলশ্রাতিতে আলোচনা করা হইয়াছে । 

বৈদিক সন্ধ্য/ উপাসনা গঁকার মবলম্বনেই "উপাসনা । ও কারকে 
বুঝাইবার জন্যই গায় ব্রী--গায়তরী ওঁকারেরই বিস্তৃতি । আবার গায়ত্রা 

ধ্যানের জন্যই কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা সুতির আশ্রয় আবশ্যক । 

এই ওঁকার উপাসনার জন্যই জ্জানপথ, যোগপথ ও ভক্ভতিপথ | 

জ্ঞান পথের সাধনা তব্ঘবিচার, যোগপথের সাধন! প্রণব-জেঘাতি 

অবলম্বন এবং ভক্তিপথের অবলম্বন মু্তি ধরিয়া! শনুরাগে ভঙ্গন। 

তত্ববিচার সাধনার সঙ্গে সঙ্গে মনোন।শ ও বাসনাক্ষয় সমকালে 

করিতে হইবে । যোগপথে যে জ্যোতিশ্ময় প্রণব অবলম্বন করিতে 

হয়, সেখানে স্মরণ রাখিতে হইবে “প্রণবময় মরত?? | সকল সাধনাতেই 

অনুরাগে ভজন আবশ্ক। বিনা ভক্তিতে কখন জ্ঞান হইবেনা। 

আবার যোগমার্গেও ভল্তি আবশ্যক! মব্লম্বন ভিন যখন নিরাকার 

চিন্তাতে কোন ফল হয় না-__তখন প্রণব মবধলম্বনই কর আর সাকার 

মুর্তিই অবলম্বন কর-__-কথা একই । মু্তিপুজা বেদেরই বিধি। নতুবা 
শ্রুতি হৈমবতীর কথা উল্লেখই করিতেন না এবং বৈদিক সন্গ্যাতে 

গায়ত্রী জপের পূর্বে মুক্তিধ্যান বা প্রাণায়ামে ব্রক্ষা বিষণ মহেশের 
ধাযানও থাকিত না। | 

নিরাকার পরমপদে স্থিতিলাভ জন্য ওঁকার জ্যোতি বা মুক্তি 
অবলম্বনের কথ] বলা হইল । তন্ত্রেও মহাদেব বলিতেছেন-- 

মাকারেগ মহেশানি! নিরাকারঞ্চ ভাবে । 
| সাকারেণ বিন। দেবি ! নিরাকার" ন পশ্াতি ॥ 
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সাকার মূলষং সর্দবং সাকারঞ্ প্রপশাতি | 

অভ্যাসেন সদ! দেবি! নিরাকারং প্রপশাতি ॥ 

কুজিকাতন্ত্রে নবম পটলে । 

অগন্ত্য সংহিতায়.বল! হইয়াছে 

সর্বেবশ্বরঃ সর্ববময়ঃ সর্ববভূতহিতেরতঃ । 
সর্বেষামুপকা রায় সাকোরেহতৃন্নিরা কুতিঃ | 

ধিশি সর্বেশ্বর, 'ফিনি সর্বময়, যিনি সর্দবভৃতহিতেরত তিনিই 
সকলের হিতের জন্য নিরাকার হইয়াও সাকার হয়েন। সাকার, মানুষের 

কল্পনা নহে। মায়৷ মাঁপৃন শক্তি দ্বারা নিরাধার ব্রঙ্গকে রূপ ধরান 

এবং আপনিও রূপ ধরেন। | 

ভগবান্ ভাষাক।র প্রকার অবলম্বন সম্বন্ধে বলিতেছেন --$ক।রই 

পরমান্থার প্রিয়ীনাম। প্রির'নাম ধরিয়। ভাফিলে লোকে যেমন প্রসন্ন 

হয় সেইরূপ এই প্রির নাম ওঁ'কার ধরিয়া! পরমাম্মাকে ভজিলে পরমা বা 

সহজেই প্রাসন হয়েন। 

ওশিত্যেতরক্ষরং পরমাস্মনোহভিধানং নেদিষ্টম্ তষ্মিন্ হি প্রবুজজা- 
মানে সগ্রণীদতি, প্রিতনাম গ্রহণে ইব লোকঃ। শাঙ্কর ভাষ্য | 

ছান্দেগ্য ।১ মন্ত্র। 

নেদ্দিষ্ঠমনিকটতমমতিশয়েন প্রিয়ম্। 

ও এই অক্ষর হইতেছে পরমাম্সার নিকটতম অভিধান-বাঁচক নম 

ওঁ'কার নাম উপাসনাঁয় প্রয়োগ করিলে তিনি প্রমন্ন হন। প্রিয় নাম 

গ্রহণে সাধারণ লোকে বেমন প্রসন্ন হয় সেইরূপ । 
ভগবান্ পতগ্রলিও বলিতেছেন 

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ|। তজ্জপন্তদর্থভাবনম্। 

প্ জপ কর এবং ও অর্থ ভাবনা কর। কারণ 9 পরমেশ্বরের 

বোধক | ভগবান্ ব্যাসদেব ভাষ্যে বলিতেছেন ।--- 

স্বাধ্যায়াদ যোগমাসীত যোগা স্বাধ্যায় মামনেতু। 

শ্বাধ্যায় যোগ সম্পল্যা পবমাঙ্ক! প্রকাশছে | 
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প্রণবের উচ্ছারণ ও বেদপাঠ রূপ স্বাধ্যায় এবং যোগ অনুষ্ঠান 
কর। যোগের অনুষ্ঠান করিয়! পুনরায় 9ুঁকারের অর্থ মনন কর। 
স্বাধ্যায় ও যোগসম্পন্তি দ্বার পরমাত্মার জ্ঞান হয়। 

শ্রুতি ইহার সহিত মুক্তি অবলম্বনও করিতে বলেন। আতিতে 
সাঙ্জেপাঙ্গ অবত1রকেও প্রণবের অউম নাঁদ বিন্দুর অন্তপ্পিবিষ্ট করিতে 

দেখা যায়। | 

শর্ঘতিতে যেরূপে আত্বাদর্শন করিতে হয় *তাহার কথঞ্চিৎ আভাস 

পূর্বেধ দেওয়া! গিয়াছে এখন ভক্তিমার্গে আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শনের 
কথা সঙ্থেপে একটু উল্লেখ কর! যাঁউক। 

মনে কর! হউক আত্মপুরুষ স্সেচ্ছায় মুর্তি ধারণ করিয়াছেন এবং 
তিনি দেখিতেছেন সকল মনুষ্য তীহাকে ভাল বাঁসিতেছদ; বলিতেছে 
তিনি বড় মধুর। এখন এই পুরুষ আপনাকে আপনি যদি দেখিতে 
চান, আপনাকে আপনি যদি আম্বাদন করিতে চান তবে তিনি 'কি 
করেন; একজনকে সকলেই ভালবাসে কিন্তু সকলের ভালবাসা 
পাইয়া তিনি এই পর্যান্ত বুঝিতেছেন যে, তিনি অতি রমণীয় দর্শন । 
কিন্তু তিনি আপনাকে আপনি এ রমণীয় ভাবে দর্শন করিবেন 
'কিরূপে ? ভক্তিমার্গের উত্তর এই যে, সকলের মধ্যে যিনি তাহাকে 
বেশী আস্বাদন করেন_যদি এ পুরুষ সেই আন্বাদনকারীকে চিন্তা 
করিতে করিতে আস্বাদন কারীর মত হইয়া যান, তবেই তিনি অন্ত 
হইয়া আপনাকে আস্বাদন করিতে পারেন। এখানে এই পর্য্যন্ত 
সন্কেত কর! হইল। ফলে ইহাঁও যাহা প্রণব অবলম্বন ও তাহাই। 

এক্ষণে অবতরণিকার প্রথম অংশ আমর! উপসংহার করিতেছি। 
আতি প্রথম মন্ত্রে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্তকেই ও এই 

অক্ষর স্বরূপ বলিতেছেন। শুধু বর্তমান সমস্তকেই যে বলিতেছেন 
তাহা নহে। যাহা গত হইয়াছে, যাহ! ভবিষাতে হইবে, এমন কি 
যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অতীত তাহাকেও ওকার বলিতেছেন। 
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কেন বলিতেছেন, কি লক্ষ্য করিয়৷ বলিতেছেন-__-শ্রুতি মন্ত্র ব্যাখা 

কালে তাহা আলোচন| করা যাইবে। 

দ্বিতীয় মন্ত্রে বলিতেছেন, এই পরিদৃশ্টমান সমস্তই ক্ষ। পূর্বে 

বলিলেন সমস্তই ও'কার। এখন বলিতেছেন সমস্তই রন্গ। তাহা 
হইলেই বল! হইল এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু তাহা ও'কার এরং 
তাহাই ব্রক্ম।. ওকার ও ব্রঙ্ধ একই । দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষ অংশে 

হৃদয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন এই আত্ম ব্র্দ। বল! 

হইল বিশ্ব, ওঁকার, ্ক্ম এবং আত্মা_-এই সমস্তই এক। পরে 

বলিতেছেন দেই আত্মা চতুষ্পাদ। গঁকারের মাত্রা ও আত্মার 

পাদের সাদৃশ্য দেখাইয়া গওঁকার অবলম্বনে শ্রুতি দেখাইতেছেন__ 

কারের সাধনা দ্বারা আত্মদর্শন বা আত্মভাবে স্থিতি বা স্বরূপে 
বিশ্রান্তি কিরূপে, হয়। আমরা গ্রন্থমধ্যে ইহা বুঝিতে প্রয়াস 

পাঁইয়াছি। এক্ষণে অবতরণিকার অপরাপর বিষয়গুলি আলোচিত 

হুউক। 

(২) 

বেচ্ছে উপনিনদের স্থান পুজ্যপাদ সায়নাচার্ধ্য বেদের 
মধ্যে উপনিষদের স্থান এইরূপে নির্ণয় করিয়াছেন ৫-- 

বেদে 
ভিটিটি রি শির যযাতীতী 
| ূ 

মনত রি 

টি 
বিধি অর্থবাদ (ফল শ্রতি) 
ূ 

ৃ ূ 
কণ্মবিধি | ব্রহ্মবিধি 

বা 

উপনিষদ্ 

মগ্ন ও ব্রাঙ্গণাতাক বাঁকারাশিই ব্দে।. নেদে ছন্দমত বাক্যেরই নাম। 
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শখা হইতেই এই জগৎ্। সকল শব্দকে বেদ বলা যায় না। ছন্দমত 

শবই বেদ। | 

বেদে প্রধানতঃ কতকগুলি মন্ত্র আছে এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণ 
হাছে। বেদের মন্ত্রভাগের প্রয়োজন যজ্ঞসম্পাদন। প্যজ্ঞো বৈ 

বিষ” যজ্জকে বিষণ নামেও অভিহিত কর! যায়। আবার যজ্ঞ দ্বার৷ 
চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান লাভ কর! যায়। 

বেদের ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রগুলির অর্থ এবং কোথায় মন্ত্র প্রয়োগ 

করিতে হয় তাহার বিধি আছে । 

বেদ গছ্াপছ্ময়। বৈদিক গগ্ভগুলির নাম ব্রাহ্মণ বা নিগদ, 

বৈদিক পদ্ঘগুলির নাম খক্ বা মন্ত্র । 

বৈদিক মন্ত্রের ছন্দ প্রধানতঃ সাতটি । গায়ত্রী, উষ্চিক, অনুষ্ট ত, 
বৃহতী, পড.ক্তি, ত্রিষ্টভ ও জগতী। গায়ত্রী ছন্দ ত্রিপদী। এক 
এক চরণে আটটি করিয়। অক্ষর। ২৪ অক্ষরে গায়ত্রী ছন্দ। 

চতুর্বিবংশত্যক্ষরা বৈ গায়ত্রী । গায়ত্রী ছন্দে ব্রাঙ্গণের জন্ম । গায়ত্রীর 
ছন্দের ২৪ অক্ষরের উপর হার ৪টি অক্ষর বাঁড়াইলে উঞ্চিক ছন্দ 

হয়। এইরূপে চারি চারি অক্ষর বাড়াইয়। গেলে অন্য অন্য ছন্দগুলি, 

পাওয়া যায়। জগতাছন্দ ৪৮ অক্ষর বিশিষ্ট । 

ব্রা্ষণভাগের যে গুলি বিধি, তাহা ভিন্ন কোন্ বজ্জের কি ফল, 

কোন্ যজ্ঞ সম্পাদনে কোন্ গতি লাভ কর! যায়, এইরূপ অর্থবাদ বা 

স্তৃতিও আছে। ইহাই অর্থবাদ। ইহাকে কলঞ্ঃতিও বল! যায়। 

বিধির মধ্যে কতকগুলি কণ্মবিধি কতকগুলি ব্রহ্মবিপি | ব্রহ্মবিধি- 

গুলিই উপনিষদ । উপনিষদ কি এবং উপনিষদ দ্বারা জীবনের কোন্ 
কার্ধ্য সাধিত হয় আমরা পরে আলোচন| করিতেছি; এখানে প্রসঙ্গ- 
ক্রমে বেদাঙগগুলিও উল্লেখ করিতেছি । 
লে শ্বডুঙ্ 

শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছম্দসাং চিতি। 

জেযোতিষাময়নং চৈব বেদাঙ্গানি বদন্তি ঘট ॥ 



71৫] 

(১) শিক্ষা এহ শাস্ত্র বর্ণ-উচ্চারণবিধি শিক্ষা দেয়। ইহা দার 
বেদ পাঠের বিধি জানা যায়। 

(২) কল্প-সমস্ত যজ্জাদি কম্ম করিবার রীতি ইহাতে লিখিত। 

(৩) ব্যাকরণ-_ইহাতে বেদের শব্দ সমুহের শুদ্ধতার জ্ান হয় । 

“ব্যাকরণমন্থাঃ প্রথমং শীর্ষং ভবতি ৮»। 

(8) নিরুক্ত__ইহাঁতে বেদের কঠিন শব্দসমুচ্হর বুয্পন্তিলন্ধ অর্থ 

লিখিত আছে । 

(৫) ছন্দ-_ইহাঁতে মক্ষর মাত্রাবৃত্তের জ্ঞান হয়। 

ডে) * জ্যোতিষ-_বঙ্ঞাদি কোন্ সময়ে করিতে হইবে সেই কাল- 

নিরূপক শান্ত্র। 

প্রজাপতি ব্রন্মা তপস্তা দ্বারা পৃথিবীর সার অগ্নি, অন্তরীক্ষের সার 
বায়ু এবং স্বর্গের সার আদিত্য গ্রহণ করিলে পরে অগ্নি হইতে খথেদ, 

বায়ু হইতে যভুর্বেবদ এবং আদিত্য হইতে সাম বেদ উদ্ধার করেন। 

খ্গ্েদ হইতে অ, যজুর্বেবদ হইতে উ্এবং সাম বেদ হইতে মস এই 

অ উম মিলিয়া গওকার হইয়াছে। 

অকারং চাপুযুকারঞ্চ মকারপ্ প্রজাপতি; । 

বেদত্রয়ানিরছুহদ ভূভূবিঃ স্বরিতীতি চ॥ 

|] মনু বৃহদ্িষুশ্চ । 

উঞ্পলেদ 

(১) গন্ধর্বববেদ ব| সঙ্গীত শান্ত্র__ইহা সাম বেদের উপবেদ। 

(২) আয়ুবেরেদ বা বৈছ্াক শান্ত্র-_ইহা ঝথেদের উপবেদ | 
(৩) ধনুর্বেবদ__ইহা যজুর্ন্বেদের উপবেদ | 
(8) শিল্পবিষ্ভ-_-ইহা অথ্বববেদের উপবেদ । 

[ হিন্দুশাস্স, (র, দঃ ) অবলম্বনে লিখিত ] 

বেল ক্রান্সাশ ও উপন্নিমচ্ষ.:--বেদে ব্রাঙ্গণসমূহে মন্ত্রের 

অর্থ, যজ্ঞের নিয়ম, বজ্র অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কলাপের আলোচনা 

আছে--পূর্বেব ইহা বল৷ হইল। প্রত্যেক বেদেই ব্রাঙ্গণ ভাগ আছে। 
গ 
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ধগেদের ত্রাঙ্গণ_-(১) শাঙ্খায়ন বা কৌধষীতকী ত্রাঙ্মণ। 

(২) এতরেয় ত্রাঙ্ষণ । 

স।মবেদের রাগাণ--(১) তাণ্ডয ত্রাঙ্মণ। 

(২) ষড়ুবিংশ ব্রা্ণ। 

(৩) মন্ত্র আাঙ্গণ ইত্যাদি । 

কৃষ্ণব্ু্েবদীয় ব্রাহ্গণ--0১) তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণ। 

(মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ প্রায় একসঙে ) 

শুরু যজ্বেরদীয় ব্রাঙ্গণ--(১) শতপথ ব্রাঙ্ষণ। 

অথর্বববেদের ব্রাহ্ষণ--১) গোপথ ব্রা্গণ | 

ব্রাহ্মণের যে অংশ অরণ্যে পাঠ করিতে হয়, তাহার নাম আরণ্যক । 

“অরণ্যেহনুচ্যমানত্বাদারণ্যকম্” শঙ্কর? উপনিষদ আরণ্যকেরই অংশ 

আরণ্যকগুলি গভীর তন্বালোচনাপূর্ণ। আর উপনিষদ অংশে সন 
ব্যাখ্যা, জীবের জম্মকথা এবং বিশেষ ভাবে পরমাত্মার কথা দৃষ্ট হয়। 

চত্ুরবধেদে ১০৮ খানি উপনিষদ আছে। মুক্তিকোপনিষদে ইহার 
একটি তালিকা দৃষ্ট হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্্য চারি বেদের প্রধান 

প্রধান ষে যে উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন তাহা এই £--- 

ধঞেদীয় উপনিষদ্--(১) কৌধীতকী উপনিষদ। কৌধীতকী 

আরণ্যকে যে ১৫টি অধ্যায় আছে তাহার 

মধ্যে তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্স্ত 
কৌধীতকী উপনিষদ্। 

(২) এঁতরেয় উপনিষদ-_-এঁতরেয় আরণ্যকের 
যে ৫টি ভাগ আছে তন্মধ্যে ছিতীয় 

আরণ্যকের ৪ হইতে ৬ অধ্যায়কে 

এতরেয় উপনিষদ বলে। 

সামবেদীয উপনিষদ্.-(১) ছান্দোগ্য উপনিষদ্-_সাঁমবেদীয় কৌথুমী 
শাখার ্রাঙ্মণে যে ৪০টি ভাগ আছে, 
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তন্মধ্যে শেষের ভাগকে বলে চান্দোগ্য 

উপনিষদ্ । 

(২) কেন উপনিষদ্ বা তলবকা'র উপনিষদ । 

কৃষ্ণঘভূর্ব্েদীয় উপনিষদ--(১) তৈত্তিরীয় উপনিষদ--তৈত্তিরীয় 

আরণ্যকে যে দশটি প্রপাঠক আছে, 

ম্মধ্যে ৭৮৯ গ্রপাঠককে তৈত্তিরীয় 

উপনিষদ বলে। 

(২) কঠ উপনিষদ । 

(৩) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্। 

শুরুযভূর্বেব্দীয় উপনিষদ্-_-(১) ঈশাবাস্ত উপনিষদ্। 

(২) বৃহদারণ্যক উপনিষদ । শুবযু- 

বেদের কাণ্-শাখার শতপথ ব্রাঙ্গণে 

১৪টি কাণ্ড আছে । চতুর্দশ কাগুকে 
আরণ্যক বলে। এই আরণ্যকের শেষ 

ছয় অধ্যায় হইতেছে বুহদারণ্যক 

উপনিষদ । 

অথবর্ববেদীয় উপনিষদ__অথ্বববেদের উপনিষদ ৫২টি। ইহাদের 
মধ্যে ভগব|ন্ শঙ্কর তিন খাঁনির মাত্র ভাষ্য করিয়াছেন। 

(১) মাগু,ক্য উপনিষদ । 

() মুগ্ডক উপনিষদ । 

(৩) প্রশ্ন উপনিষদ । 

এই পধ্যন্ত আমর! বেদ সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ মাত্র সংগ্রত 

করিলাম। এঞ্চণে কাজের কথা আলোচনা করিব। 

(৩) 

উপনিম্মছে কি আছে £ পূর্বেবে অতি সংক্ষেপে উপনিষদে 
কি আছে তাহ! বলা হইয়াছে । এখানে আবার বলি জ্ঞান সম্বন্ধে যাহ 

কিছু রিজগতে আছে সমস্তই উপনিষদ্দে আছে। ভগবান শঙ্কর যে. 
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বারখানি উপনিষদ্দের ভাষ্য করিয়াছেন বলিয়া যাহারা প্রাধান্য লাভ 

করিয়াছে তাহাতে (১) কোথাও ব্রহ্মনিরপণ। (২) কোথাও ব্রহ্মত্ঞান 

নিজপণ। (৩) কোথাও ব্রহ্মজ্ছানের সাধন বিবেক, বৈরাগ্য, গুরুভক্তি, 
সত্যসম্ভাষণ, ব্রহ্ষচর্য্যাদির "নিরূপণ আছে। (৪) কোথাও ব্রঙ্গাজ্ঞানের 

ফল জীবন্মুক্তির কথ! আছে। (৫) কোথাও ব| বিদেহমুক্তির কথা 

বল! হইয়াছে | 

(৪) 
উপনিষদ কাহাকে লে ? অর্থ কি £ অধ্িকাক্সী 

কে ঃ বর্গ ও আত্মার অভেদত্ব প্রতিপাদক যে বিষ্ভা তাহার নাম উপ- 

নিষদ | “উপনিধীদতি প্রারপ্পোতি ব্রহ্গাত্মভাবোইনয়া,৮ “যে বিদ্ভা দ্বারা 
ব্রহ্মকে আত্মভাবে*পাওয়া যাঁয় তাহাই টপনিষদ ৷ অথবা! “উপনিষীদতি 

শ্রেয়োশ্যামিত্যুপনিষদ” | জদ্দ ধাতু বিশরণ গতি অবসাদন (নাশ) 

অর্থে ব্যবহৃত হয়। “উপ নি পূর্ববস্্ অদেস্তদর্থত্াত্তাদর্থযাদ, গ্রন্থো- 

ইপ্পযুপনিষদুচ্যতে” শঙ্করঃ। উপ পূর্বক নি পুর্ববক সদ. ধাতু ক্কিপ, 
করিয়া উপনিষদ শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে । উপ-সমীপে; নি নিশ্চয় 

বা নিরন্তর; সদ ধাতু নিবৃত্তি অথব| প্রাপ্তি। তুমি অতি দমীপে 

(উপ) ইহা নিশ্চয় করিয়। দিয়া (নি) যে বিদ্বা সংসার সাদন (সদ) 

অথাৎ সংসার নিবৃত্তি করে তাহাই উপনিষদ ; অথবা মুযুক্ষের সমীপে 
নিশযয় পূর্ধবক অভেদ ভাবে ব্রক্গকে প্রাপ্ত করে যে বিদ্যা তাহাই 
উপনিষদ, | “ক্সক্সপামী নিহৃলী$লুদ্িত্যন্ঘু: (৮ কঠবলী। 

উপনিষদ কে ব্রন্মবিষ্তা বলা হয়। ইহা বেদশীর্ষ ; শ্রুতিশির। 

“ব্দ্ষৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকণ্যতাম্।” ভগবান্ 
শঙ্কর আবার বলিতেছেন “বাক্যার্থশ্চ বিচার্ম্যতাং শুতিশিরঃ পক্ষঃ 

সমান্রীয়তাম্।» 

উপনিষদ যেমন ব্রহ্মধকে নিকটে আনয়ন করেন, সেইরূপ অবিষ্ভাদি 

ংসারবীজও ধ্বংস করেন। শঙ্কর বলেন--“সংসার নিবিবৃৎম্বভ্যঃ 

ংসার-হেতু-নিবৃত্তি সাধন ব্রঙ্গাত্বৈকত্ববিগ্ঠা প্রতিপতজয়ে। সেয়ং 
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ব্রন্মবিষ্ঠোপনিষচ্ছব্দবাচ্যা তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারশ্যাত্ান্তা 

বসাদনাৎ |” 

ভাঁবার্থ এই-__যাঁহার! সংসার নিষ্কৃতি লাভে ব্যাকুল তাহার! ব্রহ্ম ও 

আত্মার একত্ব সাধন করিতে পারিলেই সমস্ত দুঃখের হাত হইতে 

এড়াইতে পারেন। ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব সাধন বিদ্াই উপনিষদ. । 

এই বিদ্যা দ্বার! মিথাজ্ঞান ও সংসার যুগপৎ ধ্বংস হয় বলিয়া, 
উপনিষদ্কে ব্রঙ্গবিদ্ভা বলে। এই বিদ্যা মুযুক্ষুগণের সমীপে 
পরমাত্মাকে নিশ্চয়রূপে আনায়ন করেন বলিয়। ইনি উপনিষদ । 

উপনিষদ, পাঠ করিলেই সমস্ত হইল না। উপনিষদ শ্রবণ মনন 
দ্বার বিদ্যা লাভ করা চাই। “আমুর্বৈ দ্বৃতং” ঘ্বৃতই আয়, বৈদ্যক 

শাস্ত্রে পড়িয়া! ইহা জানিয়। রাখিলে শুধু 'হইল না, ঘ্বুত খাওয়া চাই। 

সেই জন্য উপনিষদের অধিকারী হওয়া আবশ্যক ৷ 

অধিকারী হইতে হইলে-দৃষ্ট এবং শ্রুত বিষয়ে যাহার বৈরাগ্য 

জম্মিয়াছে, ইহলোক ও পরলোকের উত্তম মধ্যম ভোগ বিষয়ে যে 

অশেষ বৈরাগ্যবান্ পুরুষ মোক্ষ ইচ্ছা করেন, উপনিষদ বিদ্যার ভিনিই 

অধিকারী । উপনিষদের বেদ্য বিষয় পরমাস্মা। তাহাকে জানাই 

ছঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি । “লান্ম: অব্যা নিহান$ঘলাষ |” 

মুক্তির আর অন্য পথ নাই । 

(৫) 
উপনিনছেক্ প্রন্োগ-তঘলিসর্ লী নুস্বীন্তজ্জা ন ত- 

নিসন্ত লাস্গী আন ন ও্নিমহলন্তুলীলি। কেনোপনিষদ,। 81৩২৭ | 
হে ভগবন্! উপনিষদ বলুন। এই প্রকার জিজ্ঞান্থর প্রশ্নে আচার্য্য 

বলিতেছেন--“তক্লা নল ভদলিন্তৃু “তে উপনিষদ, উত্তা” তোমাকে 

উপনিষদ. বল! হইয়াছে । হে প্রভে!! কোন্্উপনিষদ বল! হইল 

“ল্লাস্কঁ নান ন ভনলিম্গবমন্তুনলি।” বাব ব্রাঙ্গীং উপনিষদং তে 
আব্রম্ ইতি” প্রসিদ্ধ ব্রঙ্গাবষয়ক উপনিষদ তোমাকে বলিয়াছি। 

প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে আচার্যোর নিকট শ্রবণ করা হইলেও পুনঃ 



ৰা ২০ ] .. 

পুনঃ জিতঙ্কাসা, পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, পুনঃ পুনঃ বিচার ভিন্ন এই ব্রঙ্মবিদ্য। 
বীর্ষ্যবতী হয়েন না । 

(৬) 

ভ্রঙ্গন্বিছ্যা।-প্রাপ্ভিব উপাম্ত্র কেন শ্রতি বলেন--- 

নত নদী কৃম: জন্ম'লি দলিপ্তা বকা: অনাক্রালি ঘন্মলামননলম্। 
81৩৪।৮ 

্রঙ্গবিষ্ঠা-প্রাপ্তি জন্য তপ দম কর্ম প্রভৃতি উপায় আছে। 

অগ্নিহোরাদি বিহিত কর্ম আগস্থক পাপনাশক, কৃচ্ছ, চান্দ্ায়ণাদি ব্রত 

বর্তমান পাপনাশক এবং দম অর্থাত কর্মেন্দিয় জ্ঞানেন্দ্িন্ন এবং মনকে 

আপন আপন বিষয় হইতে নিগ্রহ করা--ইন্যাদি উপায়ে উপনিষদ্ৰেবীর 

কপ লাভ করা যায়। এইজন্য বল! হইল তপ, দম ও কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যা 

লাভের প্রথম উপায়। 

“নাত্ৰালি ঘন ভ্রু: দলিগ্তা” সর্ব ষড়জ সহ বেদ এই 
উপনিষদ বিদ্যার চরণ | অর্থাৎ উপনিষদ বিদ্ভাই শিরোবিদ্ধ।-_ 

শিক্ষা কল্পাদি কর চরণের ন্যায় ই'হার অধো অঙ্গ । “মম্সলামননল্” 
ব্রঙ্গবিষ্ঠার নিবাসস্থান সত্য । যেখানে সত্য আছে, অমায়িকতা আছে, 

অকুটিলতা আছে, কার বাঁক্য মনে ঘিনি সত্যপরায়ণ, তীহার দেহেই 
বঙ্গবিষ্ভা বাস করেন । 

শেষকথা--জরা ও মরণের মত ক্রেশকর আর কি কিছু আছে? 

জর! মরণের যাতনা হইতে ধিনি পরিত্রাণ করিতে পারেন তাহা! হইতে 

হিতকাঁরী বা হিতকারিণী আর কেহ নাই। ঘিনি জরা মরণের দারুণ 

যাতন। হইতে পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছা করেন-_ধিনি সত্য সত্যই জগতের 

ক্ষণস্থায়িত্ব দেখিয়া সদাই ব্যথিত, আজ যাহাঁকে অতি আদরে আলিঙ্গন, 

কাল তাহাকে নিতীন্ত বিষ ভাবে শ্মশানে আনিয়া তাহার মুখাগ্রি-_ 
সংসারের এই মন্মভেদা দুঃখে ব্যথিত হইয়া যিনি মৃত্যু-সংসার-সাগর 
অভিরূম করিতে ইচ্ছ। করেন, তিনিই উপনিষধৰ অবলম্বন করিবেন। 

ধাহার চিত্ত এখনও ভোগের পশ্চাতে ঘুরিতেছে- ক্ষণস্থায়ী হইলেও 
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যিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়। এক ভোগেরই ব্যবস্থা করেন, তাহার জন্য 

ব্রহ্মবি্া আগমন করেন না। এক কথায় সংসারের প্রকৃত রূপ 

দেখিয়! যিনি ব্যথিত, ভোগের সর্দবনাশকর ফলাফল দেখিয়! ঘিনি ভীত, 

সেইরূপ বৈরাগ্যবান মুমুক্ষু, উপনিষদের শীতল ছায়ায় অন্তঃশীতল 

হইতে পারিবেন। ঘিনি শাস্ত্রে যাহা ভাল দেখেন,কিন্ত্ব তাহা! জীবনে 

আচরণ করিতে ইচ্ছ!। করেন না অথবা পারেন না, তাহ।র জন্য উপনিষদ. 

নহে। যিনি কপট, যিনি শাস্শ্রদ্ধাশূত্য, ধিনি ধর্ধবগী, যিনি জন্ব,ক- 
ধন্্ী, যিনি অন্যকে কঠোর করিতে উপদেশ দেন কিন্তু নিজে ভোগ- 

বিলাগ ত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন না---উপনিষদ. তীহার নিকট আত্ম- 
প্রকাশ করেন না। | 

একদিকে অনিষ্ট পরিহার অন্যদিকে অভীষ্ট ফলপ্রাপ্ডি ; একদিকে 

সর্ববদুঃখের অত্যন্ত নিবুত্তি অন্যদিকে পরমানন্দ প্রাপ্তি; ইহারই জন্য 

বেদ।. 

বেদে দুই প্রকার বিদ্ভার উল্লেখ আছে। (১) পরা (২) 

অপরা। নিখিল বেদের সম্পূর্ণ কণ্মকাণ্ড অপরা বিষ্তা ; কিন্তু যণ্যারা 

অবিনাশী ব্রন্গের জ্ঞান হয় তাহা পরা বিদ্যা | 

সংহিতা সণুহে কোথাও কোথাও জ্ঞানের বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু 

জ্ঞানের সম্পূর্ণ ু দ্তি আরণ্যকের অন্তর্গত উপনিষদেই দৃষ্ট হয়। মন 
ব্রা্ষণ ও আরণ্যকের অন্য ভাগসমুহে যে কম্মকাণ্ডের বিধি আছে 

তাহা চিন্তশুদ্ধি জন্য । নিক্কামভাবে কৃত হইলে এই কার্যে ভগবদনুরাগ 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যত সত্বরে চিন্তশুদ্ধি লাভ হয় সেরূপ আর অন্য 

কোন কর্মে হয় না। মন্ত্র ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক সমূহকে এই জনা 

কণ্মকাণ্ড বলে। উপনিষদসমূহ জ্ঞানকাণ্ড । উপাসনা কাণ্ড কর্ধ্- 

কাণ্ডের অন্তর্গত। কর্মকাণ্ড, উপাঁসনাকাণ্ড, ও জ্ঞানকাঁণ্ড এই 

হইতেছে বেদের বিভাগ । ধাহারা বলেন বেদের উপাসনাকাগ্ুই 

শ্রেষ্ট, কণ্মন ও জ্ঞানকাণ্ড সেই উপাপনাকাণ্ড প্রাপ্তি জন্য অর্থাৎ ধাহারা 
উপামনাকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিতে গিয়! জ্ঞানকে নিগ্ে আনয়ন করেন, 
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তাহার! বেদের প্রকৃত অভিপ্রায়কে চাপিয়। রাখিয়। নিজ জম্প্রুদায়কে 

প্রবল করিতে চাহেন। এরপ মনুষ্য কৃপাপাত্র সন্দেহ নাই। 

আবার বলি বৈরাগ্যবান্ পুরুষ শম দমাঁদি সাধন সম্পন্ন হইলে 

ব্রহ্মবিষ্ঞ'র প্রভাব যথার্থরূপে অনুভব করিতে পারেন। যাহার 

অন্তঃকরণ ভোগের জন্য ব্যাকুল-ভোগ যাহার নিকটে এখনও 

রুচিকর, সংসারের বীভৎস রূপ দেখিয়া এখনও যাহার ভোগে 

অরুচি হয় নাই, তাহার মলিন অন্তরে ব্রহ্ম ও আত্মর একবজ্ঞান 

সম্ভবপর নহে। এই জন্য প্রায়শ্চি্ত দ্বার! পুর্বব পাপ ক্ষয়, অগ্নিহোত্রাদদি 
যজ্ঞ ও অন্তর্যজ্ঞ দ্বারা আগন্তক পাপ নাশ, কৃচ্ছচান্দ্রায়ণাদি * দ্বারা 

বর্তমান পাপ নাশ-_এইরূপে পাঁপ ক্ষয় করিয়৷ ইন্দ্রিয় ও মনোনিগ্রহরূপ 

সাধনা করিলে ব্রহ্মবিদ্তার রূপ দেখিতে পাওয়া যার । 

যে পুরুষ বৈরাগ্যবান্ নহেন তাহার উপায় কি কিছু আছে ? 

আছে বৈকি । উপনিষদাদি গ্রন্থ আত্মতন্ব প্রতিপাদক। আত্মতন্্ 

বা ব্রন্মতব জীনিতে সকলের ইচ্ছ! হয় না। সংসারে নানাপ্রকারে 

বিডন্বিত হইয়! ইহার! যখন ব্যাকুল হয় তখনই ইহাদের পরিবর্তনের 

সময় আইসে। বুদ্ধিমান লোক অন্যের দেখিয়! সাবধান হয়েন কিন্ত 

ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ। যাহারা বর্ধবর তাহার! বন্বহু বার তিরস্কৃত 

হইয়া তবে চেতনা প্রাপ্ত হয়। জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যকর্মম দ্বার! 

যাহাদের পাপ অন্তগত হইয়াছে “যেষাং অন্তগতং পাঁপং জনানাং 

পুণ্যকর্ম্মণাম্” সেইরূপ ব্যক্তির আত্মতত্ব জানিতে অভিলাষ হয়। 

যাহার আজ পর্যান্ত কুপথে আছেন, নিরন্তর ছুঃখভোগ করিতে 

করিতে যাহার! আর কিছুতেই স্ুখ পান না--তীহাদের ত সংসারের 

সমস্ত বস্তুই ভোগ করিয়া দেখা হইয়াছে কেবল ধর্ধপথটি মাত্র বাকি 

আছে। এইরূপ ব্যক্তির বর্ণাশ্রমধন্ধ অবলম্বন করা আবশ্যক । 

স্বধন্ন্াশ্রমধন্ম্েণ তপস! হরিতোধণাগু। 

সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ম্। 
অপরোক্ষানুভূতি। 
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বর্ণাশ্রম পাঁলনরূপ তপস্যা দ্বারা যশহারা শ্রীহরিকে মন্থু্ট 
' করিতেছেন--গ্লীভগবানের প্রীতি সাধন জন্য-_-প্রীভগবানে অনুরাগ 

বৃদ্ধি জন্য যাহারা যণাপ্রাপ্ত জীবসেবায় ঈশ্বরসেধা হয় ভাবনা 

করিতে পারেন, সংসারের কাষ্যে ঈশ্বরসেবা করিতেছি মনে করিয়া 

সংসারের কুটিল ব্যবহার, সংসারের ন্ষ্ঠ,রতা, স্ত্রীপুর কগাদির 
অকৃতজতা অক্ষুণ্ন মনে সহ করিয়া যাইতেছেন ; আপন মাপন বর্ণ ও 

আশ্রম মত কদ্ম যাহার! নিষ্কামভাবে করিয়া যাইতেছেন, তাহাদেরই 

বিবেক, বৈরাগ্য, শম দমাদি ষট্পম্পন্তি এবং মুমুক্ষুত্ব এই সাধন- 
চতুষ্টর লাভের ইচ্ছ! হয় । এই ইচ্ছ। জন্মিলে তবে জ্ঞাননিষ্ঠা হয়, 
তখন প্রত্যহ উপনিষদ শ্রবণ ও মনন করিতে রুচি জন্মে। নতুৰ! 

উপনিষদাদি অধ্যান্স গ্রন্থ, যোগনাশিষ্ঠ, . গীতা, অপ্যান্সরামারণ, 

শ্রীমস্ভাগবত ইত্যাদি ব্রন্মবিগ্ভার গ্রন্থ একবার মার পাঠ করির৷ 

ঘিনি মনে করেন পাঠ ত করা হটুয়াছে” শান্ত তাগাদিগকে নিতান্ত 
অধম বলেন। 

শাস্স বলেন 2 

যন্ত্বেকবারমালোক্য দৃষ্টমিত্যেব সন্তজেৎ । 
ইদ্দং স নাম শান্ত্রেন্যো তন্মাপ্যাপ্পোতি নাধমঃ ॥ 

যো, নি, উ, ১৬৩1৪৯ 

এই সমস্ত শান্স একবার দেখিয়াই “দেখা হইয়াছে” বলিয়া 

যাহার ত্যাগ করে, সেই সমস্ত অধম ব্যক্তি এই সমস্ত শান হইতে 

ভস্মও প্রাপ্ত হয় না। 

বর্ণাশ্রমধন্ম্নের ভিতর দিয়া না গেলে কি ব্রঙ্গজ্ঞান হয় না? 

আতিতে দেখা যায় রৈক্ধবা ও চরুবী প্রভৃতি অনাশ্রমা গাকিয়াও 

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । 

শরতিতে এ দৃষ্টান্ত আছে, ইহা কিন্তু বিশেষ দৃষ্টান্ত ৷ পূর্বব পুর্ব 
জন্মে ধাহাদের কন কর! থাকে, পরজন্মে একেবারেই তাহাদের জ্ঞান 

নিষ্ঠায় রুচি হয়। ধীহাদের অহং অভিমান নাই, বিষয়ে রাগ দে 
খ 
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নাই, ভৌগে রুচি নাই, সুখ্যাতি অখ্যাতিতে হর্ষামর্ষ হয় না, নানাপ্রকার 

সদনুষ্ঠান করিয়াও ফাহাদের আত্মশ্রীঘা হয় না__তীহারাই জ্ঞানানুষ্ঠানের 
যোগ্য পাত্র । এরপ ব্যক্তি বর্ণাশ্রমের বাহিরে । 

প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখ তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে কি না, 

ঈশ্বরে সর্ববদ! চিত্ত একাগ্র কিনা, ঈশ্বর-চিন্ত। ভিন্ন অন্য চিন্তায় তোমার 

রুচি নাই কি না, সমস্তই মায়িক, সমস্তই মিথা, গ্রীভগ্বান মাত্র সত্য 

ইহা নিশ্চয় হইয়াছে কিনা “অহং বন্ধে! বিমুক্তঃ স্যাগিতি বস্যাস্মি 

নিশ্চয়ঃ” আমি বদ্ধ, আমি বিমুক্ত হইব ইহা তোমার নিশ্চর হইয়াছে 

কি না, ঘদ্দি হইয়া! থাকে তবে তুমি জ্ঞীনানুষ্ঠানে কৃতকার্য হইবে নতুব! 
জ্ঞানমার্গে ভন্মও লাভ হইবে না। এই জন্য বেদান্ত সাধারণ নিয়ন 

বলিতেছেন- _বর্ণাশ্রমাচারত্যাগী উপাঁসক অপেক্ষা, বর্ণাশ্রমাচার- 

বিশিষ্ট উপাঁসক শ্রেষ্ঠ। অতস্তিতবজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ | ৩। 81 ৩ন | 
ত্যাগ অপেক্ষা আশ্রমে বাস শ্রেষ্ঠ খধিগণ এরূপ তর্ক ছিলেন যে, 

নিজের অবস্থা উন্নত হইলেও তীহা'র! লোকশিক্ষার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম 

প্রতিপালন করিতেন। লৌকিকাচার কখনও লঙ্ঘন করিতেন নাঁ_- 
“তথাপি লৌকিকাচারো মনসাঁপি ন লঙ্ঘয়েও” | | 

বলা হইল শান্ত্রমত কাধ্য করিয়! উপনিষদাদি পাঠের উপযুক্ত হইয়া 
নিত্য ইহার শ্রবণ ও মনন আবশ্যক । যখন গুরু ও শান্ত্রমুখে, শ্রুত 

ঝাক্য-স্পন্দন মনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, আবার যখন মনে প্রতিষ্ঠিত গুরু ও 
বেদান্ত বাক্য ও তদর্থ বাকো স্পন্দিত হইয়া বাহির হইবে; যখন বাক্যে 

,শীন্ কথা স্তব স্তৃতি অথবা মন্ত্রজপ উচ্চারিত হইলেও মন অসন্বন্ধ প্রল।প 

আর উচ্চারণ করিবে না--বাঁক্য জপ করিতেছে, সন্ধা! উপা'সন৷ উচ্চারণ 

করিতেছে কিন্তু মন বিষয় লইয়া অসন্বন্ধ প্রলাপ বকিতেছে--এরূপ মার 

হইতেছে না তখন জানিও শাস্ত্র কূপ করিয়াছেন। বাকা মনে প্রতিষ্ঠ। ও 
মন বাক্যে প্রতিষ্ঠা জন্য খধিগণ কার্ধ্যারস্তেই যে শীস্তিপাঠ মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতেন তাহা পরে আলোচনা করিতেছি। ইহার পূর্বেই আমরা 
মাওক্য উপনিধদ্দের জ্ঞাতব্য বিষয় অল্প কথায় অবতারণা করিতেছি। 
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সাগ্ুক্য উপনিলেকি আছে £ মাগুক্য উপনিষদে 
ওকারের স্বরূপ যাহা তাহা প্রতিপার্দিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম ও আত্মা 

বে অভেদ এই অভেদত্ব নিরূপিত হইয়াছে । আগম, বৈতথ্যাখ্য, 
অদৈতাখ্য এবং অলাত শান্তাখ্য এই চারি প্রকারণে গুঁকার স্বরূপ 
সবন্দররূপে নিরূপণ কর! হইয়াছে। 

মাশুল); লাম নেন? মণ্ড, কখষি দ্বারা মানুষ্যলোকে 

গ্রকটিত বলিয়। এই উপনিষদের নাম মাণ, ক উপনিষদ । কেহ বলেন 
মণ্ডক অর্থ ভেক। ভেক যেমন প্রায় তিন লক্ষ ত্যাগে জল প্রাপ্ত হয়, 
সেইরূপ আত্মারূপী ভেক জাগ্রত স্বপ্র স্যপ্তি--এই তিন লক্ষ দ্বারা 
আপুন নিরুপাধি ব্রন্স্বরূপ তুরীয় অবস্থা লাভ করেন বলিয়! এই 
উপনিষিদের নাম মা খক্য | 

আত্মজ্ঞান লাভ করিতে যিনি ইচ্ছক তিনি এই উপনিষদ আশ্রয়ে 

বার্থ বিচারব।ন্ হয়েন। সেই বিচারবলে প্রথমে জাগ্রদবস্থাদি গ্রথম 

পাঁদ রূপ স্থান ত্যাগ করির৷ স্বপ্নীবস্থারূপ দ্বিতীয় ভূমিকা প্রাপ্ত হয়েন ; 

পরে স্বপ্নস্থান রূপ দ্বিতীয়পার্দ অতিক্রম করিয়৷ স্ুৃযুপ্তি অবস্থারূপ 

তৃতীয় পাদ লাভ করেন; আবার এ অবস্থা পার ভ্ইঘ়। আপনার 
প্রকৃত স্বরূপ তুরীপ্নপাদ প্রাপ্ত হয়েন এবং পরমানন্দ রূপে স্থিতি লাশ 

করেন। আান্ন' জিনন্ন' ভ্বনৃঘ্ধ লন্মন্লী ন আসান মবিক্রিঘ:। 
প্রমশান্ত শিবন্বরূপ অদৈত এই তুবীয় ব্রগগই আম্মার বার্থ স্বন্ূপ | 
অ রূপ _মণ্ডককে দুঃখনিবৃততি ও ও _ পরাননন্দগ্রাপ্তিনপ জল_ 

প্রাপ্ত করাইতে ? পারেন বলিয়। এই ৪৪০৯৯০৯১০০১ ক্য। 

সাগু ক্য উপনিহদের কি কিচু বিশেশক্ছ 
আছে? “মা 'ক্যমেকমেবালং, মুহুক্ষণাং বিশক্তয়ে।” মুমুক্ষুগণের 

মুক্তি সাধনে একমাত্র মাগু.ক্যই যথেষ্ট । ইহাতে ধাহাদের যুক্তি না 
হয় তাহাদের জন্য ১০ খানি উপনিষদ আবশ্যক । লঘামেনিত্ স্্রন্ম 

লাল হহ্দীলিনর দত £ মুক্তিকোপনিষদে ইহাঁর উল্লেখ আছে। 
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মাওুক্য তি কেবল ওকারের ব্যাখ্য। | ইহ! প্রণবের উপাসন। 

জন্য। ব্রঙ্গ ও আত্মা অভেদত্ব প্রতিপাদন ভিন্ন অন্য কোন কথা এই 
শ্রতিতে নাই। এই কারণে মাগুক্যকে সমস্ত উপনিষদের মধ্যে 

শ্রেষ্ঠ উপনিষদ বলা হয়। অন্তাগ্ত বহু উপনিষনে, ব্রহ্ম ও আত্মর 

অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে সত্য কিন্তু স্যঠিতনদ ১ উপাসনাত্ ইত্যাদি 

বিষয়ও এ সমস্ত উপনিষদে দৃষ্ট হর। মাুক্য কেবল মাত্র ওকারকে 
প্রতিপাদ্ন করিতেছেন। এই আ্তি কেব্র মাত্র ব্রহ্ম ও আত্মার 

অভেদতা বোঁধক বলিয়”ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ । 

শ্রেষ্ঠতার দ্বিতীর কারণ এহ যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্্য মহারাজের 
পরমগ্ডরু শ্রীগোড়পাদাচার্য্যের এককারিক| এই শ্রুতির উপর দৃষ্ট হয়। 
মাওুক্য উপনিধদের অর্থ বোধ জন্য গৌড়পাদাচার্্য বিশেষ স্থৃবিধা 
করিয়। দিয়াছেন । 

বীহাদের শিক্ষা-সপ্প্রদায় শুদ্ধ, তীহারাও বলেন “আমি তল্পজ্ঞ এই 

উপনিষদ্ বুঝিতে গিরা যদি কোনও অনুচিত বল! হইয়। থাকে তজ্জগ্য 

ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি |” কৃতবি্য লোকেও যখন এইরূপ বলির।ছেন, 

তখন মাদৃশ অধিকারীর অধিক আর কি বলিবার আছে? এই মাত্র 

বলি- আমি বুঝাইবার প্রয়াস করিতেছিনা, বুঝিতেই প্রয়াস পাইতেছি। 
পদে পদ্রে আমার দোষ হওয়ীরই সম্তভব। সকলের কৃপাই আমার 

ভিন্মা'। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন ইহা স্মরণ রাখিয়া বথাসাধ্য জনসেবাও 

লক্ষ্য । এই কন্মেও বদি প্রীতগবদানুরাগ জন্মে তাহাই আমার পরম 

লোড। 



শান্তিপাঠ ভূমিকা । 
উপনিষদ্ ব্রন্ষবি্থা প্রতিপাদক. গ্রন্থ। তন্ববিষ্ভা প্রতিপাঁদক 

গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে গ্রন্থের আদিতে ও অস্তে বিদ্যোতপত্তির 

বিদ্ন দুর করিবার জন্য শান্তি-ন্ত্র পাঠ করা আব্যখধিগণের নিয়ম 
ছিল। ' গুরুপরম্পরাক্রমে এই নিয়ম রক্ষিত হইয়! আসিতেছে । 

শান্তিপাঠ মন্ত্রগুলি পরম পুরুষের নিকট প্রীর্থনা। আমরা যে 
সমস্ত কার্যে প্রবৃত্ত হই তাহাতে সর্বকালেই একটি কামনা! থাঁকে। 

সে কামনাটি কন্ম নিষ্পত্তি জন্য শক্তি প্রার্থনা । নিষ্কাম কর্ম্মও যাহা 

তাহাতেও কণ্মনিষ্পত্তি জন্য কামন। থাকে । কর্ম্মনিস্পত্তি ইচ্ছ। নাই 

অথচ কন্ম করি ইহা হয়না । যদি শ্বাস প্রশ্বাস ফেলাকেই নিষ্কাম 

কর্ম বল--এই অবুদ্ধি পূর্বক কর্মে কর্মানিপ্পত্তি হউক এই ইচ্ছা 
অন্ততঃ আদিতেও'ছিল। অনিচ্ছ। ও পরেচ্ছ। জনিত কর্ম্েও কর্ম 

কর্তার ইচ্ছ! না থাঁকিলেও অপরের ইচ্ছায় কম্মা হয়। আর স্বেচ্ছা- 

জনিত কম্মে কর্মমনিষ্পত্তি হউক এই ইচ্ছ। ত থাকিবেই, নতুবা কমন্ম 

হইতেই পারে না। আ্রীভগধানের আঙ্ছঞাপালনরূপ কন্মে যখন 

আমাদের ম্থখ হউক বা দুঃখনিবৃণ্ডি হউক এইরূপ কোন কামনা না 

থাকে কিন্তু কর্ম্মনিষ্পন্তি হউক এইরূপ ইচ্ছা থাকে, তখন একপ কর্ম্মকে 

নিষ্ষামকন্ম্ন বলিতে কোন ঝাধ! নাই। শ্রীভগবানের আজ্ঞ। বলিয়। 
কর্ম করি আর এই কর্মীনিষ্পত্তি জন্ত তাহারই নিকট শক্তি প্রার্থনা 

যখন করি তখন কর্্মেকে নিষ্কীম কণ্ম্ন বলিতে কোন শঙ্কা হর না। , 

কেহ কেহ বলেন “পরমেশ্বরের নিকট আার্থনা কৰিবার কোন 

প্রয়োজন বোধ হরনা”। ইহাদের যুক্তি এই যে “পরমেশ্বর জগৎ 

স্ঠি করিয়। বিশ্বকে কতকগুলিন অখণ্ড ও অপরিবর্তনীর নিয়ম দ্বার! 
বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।” গ্যখন বিশ্বের তাবু ঘটনা! কেবল 

কার্ম্যকাঁরণের শৃঙ্খল, যখন কোন ঘটনা হইলে তাহার ঝাঁধ্যন্বরূপ 

আর এক ঘটনা ঈএরের অনুশাসনে অবশ্যই ঘটিবে, তখন আগার 
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প্রার্থনাতে বে তিনি বাধিত হইবেন এমন আশ্বাদ কি সাহসে করিতে 

পারি?” “কেহ ফগ্চপি অপরিমিত ভোজন করে আর তশ্নিমিত্তে 
তাহার জঠরে বেদনা উপস্থিত হয় তবে ঈশ্বরের নিয়ম অনুযায়ী ওষধ 

সেবন না করিয়। কেবল আরোগ্য হইবার প্রার্থনা করিলে তিনি কি 

সে প্রার্থনা গ্রাহ্হ করিবেন ?”  প্রথমদৃষ্টিতে মনে হয় যুক্তি ঠিক। 
আমি যেমন কর্ম করিব সেইরূপ ফল পাঁইৰ ইহ! ঈশ্বরের 
নিয়ম। অশুভ কর্ম করিলাম, করিয়। ঈশ্বরেদ নিকট শুভ কামন। 

করিলাম, তাহার নিকট ক্ষম। চাহিলাম-__এ প্রার্থনা তিনি শুনিবেন 

কেন? এই যুক্তিতে পূর্বেবান্ত ব্যক্তিগণ বলেন প্রার্থনার আবশ্যকতা 
নাই। 

প্রার্থনার আবশ্যকতা আদে। নাই এ কথাটি যুক্তিযুক্ত নহে। শুভ 
কথ্ম বা অশুভ কন্মন যে যাহাই করুক না কেন-_কর্ম্মনিষ্পত্তি জন্য 

শক্তি প্রার্থনা করিবার তাবপর সর্দব কর্ম্মকালেই আছে। - শ্রতিতে 

এই জন্য প্রার্থন! দেখিতে পাওয়া যায় । 

পরমেশ্বর আপন নিয়ম লগ্ন করিতে পারেন না এই যে মতটি 
প্রচলিত হইয়া গিরাছে এটিও অন্ানীর উক্তি মাত্র। শ্রীভগবান্ 

সর্বশক্তিমান_তিনি ত আর জড়বস্ত নহেন যে,নিরম অতিক্রম 
করিবার শক্তি তাহার থাকিবে না? যদি একথা ঠিক হইত তবে 

অগি সন্বিদাই দগ্ধ করিত, পর্ববত প্রস্তর সর্বদাই জলে ডুবিত। কিন্তু 
আমরা ত ইহার বিপরীত অনেকসময়ে দেখি । আীভগবানের ইচ্ছায় 

তক্ত-প্রশ্লাদকে অগ্নি দগ্ধ করেন নাই, সেতুবন্ধকালে জলেও প্রস্তর 
ভাসিয়া।ছল, তপস্যার বলে চন্দ্র সুধ্যের গতিও স্থগিত ভইত ; শনিম।, 

লঘিমা, মহিমা, প্রাকাম্, প্রাপ্তি, ঈশিত্, বশিদ, কামবসায়িক্বাদি 

অষটসিদ্ধি, দিবাদৃষ্টি প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপার, পরকায় প্রবেশাদি 
কার্য, মৃত্তিকানিন্সে শ্বাস প্রশ্থান রোধ করিয়া অবস্থান--এই সমস্তই 

হইয়া থাকে । ভক্তের জন্য শ্ীভগবান্ আপন প্রাকৃতিক নিয়ম পরিবর্্ন 

করিয়া থাকেন ইহা সববিকালেই দেখ যার । 
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অধিক বলিবার আবশ্যক ন।ই ; প্রার্থনার প্রয়োজন সর্দবকালেই 

আছে। নতুব। শ্রুতি শান্তিপাঠ মন্ত্রে প্রার্থন। দেখাইতেছেন কেন ? 

পুর্বেব বল! হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন বেদের উপনিধদ্গুলি বিভিন্ন। 
ভিন্ন ভিন্ন বেদের শ্মন্ভিসাঠ মন্ত্র বিভিন্ন। মুক্তিকোপনিষদ্ হইতে 

আনর| ভিন্ন ভিন্ন শাপ্তিমন্ত্রগুলি মংগৃহাত কারিলাম। 

টি ক্বব্্ ৃ গনালা হগলজ্সন্নালাসুনলিনহা “নাজ মী 
নানি” হ্ান্নি ! 

্যন্ধ মস্জ্দত মনালাবীজীনর্ধিনিক্ৰজ।লাসুঘনিমতা 

'ঘুষ্ঘমহ্” হুনি আান্নি: | 
ন্ঘ লন বালা না সূল্সব্যন্গালাঘূণলিলহা 

“ঘক্লা্লি নি” জান্নি: | 

লালনব নালা সীভুত্া্নংসন্মালাঘুননিমভাম্ 

“ক্সাঘামন্লিনি” আা।ন্নি; | 

গ্রহনে বনালাঈজর্ভিষ্ল্লন্য ঈনিরিপিনা 

“কু জখালিহিলি” আান্লি: | 



শান্তিপাঠ। 
॥ ও তহস ॥ হরি ও ॥ 

॥ ও নমঃ গরমাতনে ॥ 

অথ সামবেদীয় শান্তিপাঠঃ। 
ও আামাবন্য নমা€ত্ব।লি লান্গ দাখস্বস্ক, সীমা অবলিন্হি- 

মানি হব অন্বীষ্ি। অর্ধ লক্পীনিনহ' লাক লল্ল নিহান্তষ্তা 
লালা লস লিহাজীহলিহালগহক্েমধ্নলিহাঘে লং । 

নহান্মনি নিন ঘ তণলিনল্ত্ব এমা মঘি অন্য ন লঘি.ঘন্ত। 
৩ মান্নি: ঘান্নি; আান্নি: ॥ সহি: ও ॥ 

আমার অন্গসকল আপ্যায়িত হউক। বাক্ প্রাণ চক্ষু কর্ণ বল 

এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল তৃপ্তিলাত করুক। মস্ত উপনিষদ 
' ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছেন। আমি যেন ব্রহ্থকে উপেক্ষ। না 

করি। ব্রহ্মও আমাকে উপেক্ষ। করিয়া যেন দূরে না থাকেন। তাহার 

নিকট আমার ও আমার নিকট তাহার অগ্রত্যাখ্যান বিদ্ামান থাকুক। 

চিন্ত আত্মাতে রমণ করিলে উপনিষদ-প্রদর্শিত যে ধর্ম্মলাভ হয় সেই 
ধর্মগুলি আমাতে প্রস্ফুটিত হউক, আমাতে প্রস্ফুটিত হউক । বেদধ্যা়ন 
কালে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আঁধিভৌতিক এই ত্রিবিধ উপদ্রবের 
শান্তি হউক। হরি ও | 

অথ 'খথেদীয় শান্তিপাঠঃ। 
ও ব্রাক্ত ্  মলঘি দনিগ্িনা মলী নানি দনিষ্টিনলানিহানীম 

হছি ॥বহৃহ্য ঘ গ্সাধীহ্য: শ্বুন' পী লা দ্াধীহনি নাংদীনলাংভ্বীহা- 
্বান্ন্ বন্ুঘাক্যুন' অহিষ্ঘানমি ॥ অন্য নহিত্বানি। নল্লামনন্ত॥ 

নক্পবাহমনল নন্বলালগনু অলাহমননুনরাদে ॥ 

ও যাবি: ঘানি: মান্লি: ॥ সহি; ও ॥ 

যথোক্ত তদ্দিদ্যাপ্রতিপাদক প্রন্থপাঠে প্রবুশ। মদীয়া বাক সর্বদা 

মনসি প্রতিষ্ঠিত-মনদি যদ্যচ্ছব্দজাতং বিবঙ্ষিতং তদেৰ পঠতি। মনশ্চ 
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মদীয় বাঁচি প্রতিঠিতম্ যদ্যদ্বিপ্তাপ্রতিপাদকত্বেন বক্তব্যং শর্খজাতমন্তি, 

তদেব মনসা বিবক্ষতে । এবমন্যোন্যানুগৃহীতে বাধ্বনসে বিষ্কার্থগ্রন্থং 
সাকল্যেনাবধারয়িতুং শরু,তঃ। মনসঃ সাবধানত্বাভাবে স্থৃপ্তোম্মন্ত_ 

প্রলাপাদ্দিবাৎ যতকিঞ্চিদসজতং ব্রয়া তথা চ বাচঃ পাঠক ভাবে সতি 

গদ্গদরূপয়া বাঁচা বিবক্ষিতং সর্ববং যথাবন্নোচ্চার্যযতে । অতস্তয়োর- 

ন্যোন্যাকুল্যমন্ত্িত্যেবং প্রার্থতে। 

আবিঃ শবেন স্বপ্রকাশং ব্রক্ষচৈতন্যমুচ্যতে | প্রজ্জান শব্েন ব্যবহৃত- 
্বানবস্তাহবিভূ তিরূপত্থম্। : তথাবিধ হে আত্মন্! মদর্থমাবিরেধি। 
অবিদ্ভাররণাপনয়েন প্রকটা ভব। হে বাঞ্নসে! মে মদর্থং বেদস্থ্য 

যথোক্ত তন্ববিষ্যা প্রতিপাদকম্য গ্রন্থন্যাহণীস্থ আনয়ননমর্থে ভবতম্। 

মে শ্রুতং ময়! শ্রোত্রেণাবগতং গ্রস্থতদর্থজাতং মা প্রহাসীশ্মা পরিত্যজতু 

বিস্ৃতং মাভৃদিত্যর্থঃ। অনেনাহধীতেন গ্রন্থেন বিস্মরণরহিতেনাহো- 
রাত্রান্ সন্দধামি সংযোজয়ামি। অহনি রাত্রো চালস্াং পরিত্যজ্য 

নিরম্তরং পঠামীত্যর্থঃ। অস্মিন্ পঠিতে গ্রন্থ খতং পরমার্থভুতং 
বস্তু বদিষ্যামি, বিপরাতার্থবদনং কদাচ্দিপি মা ভূদিত্যর্থঃ। খতং 
মানসং। সত্যং বাচিকং। মনপা বস্ত্রতত্বং বিচাধ্য বাচা বদিষ্যা মীতার্থঃ। 

হন্ময়। বক্ষ্যমাণং ব্রহ্ধতত্বং মাং শিষ্যমবহ্ী সম্যগোধেন পালয়িতু। 

তথা তদব্রহ্ষতৰ্তং বক্তারমিতি সাধনকালে শিষ্যাচার্্যয়োঃ পালনং 

প্রীর্থিতম্। ইদাণীং কফলকালেহপি প্রার্থাতে । তত শিষস্াবিদ্যা- 

কা্য-নিবৃত্তিঃ ফলন্। আচান।স্তু তাদুশশিব্যদর্শনেন বিদ্যামপ্প্রদায়- 

প্রবৃত্তিপ্রযুক্তঃ পরিতোষঃ কলম্। 
অনেন মগ্পাঠেন বিগ্যোতপান্তেঃ পুরা ঝিঞ্ঘাপ্রতিবন্ধক্কা বিদ্বাঃ 

পরিহিয়ন্তে। বিদ্যোগপান্তেরদ্ধমসন্তাবনাবিপরাতভাবনোত্পাদক! বিস্বাঃ 

পরিহিয়ন্তে। শবতু বক্তারমিহাত্যানোহধ্যায়সমাপ্তযথোদি তীয়ারণ্যক- 

সমাপ্যর্থশ্চ ॥ 

আমি শ্রীগুরু«ধ কৃপার নহিঃপ্রবৃত্ত শক্তিপমূহকে প্রত্যগাত্মায় 

প্রবাহিঠ করিয়। সংঘমা হইতে অভ্যাস করিতেছি । হে ভগবতি 

$ 
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ব্রহ্ষবিষ্থে ! গ্রন্থপাঠে প্রবৃশ্ত আমার বাক্য যেন মনে প্রতিষ্ঠিত থাকে, 
মনও যেন আমার বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে । হে আবিঃ। হে ন্বপ্রকাশ 
ব্রঙ্গচৈতন্য ! তুমি আবিভূর্ত হও। হেবাক্য! হে মন! তোমর! 

আমার জন্য বেদকে আনয়ন করিতে সমর্থ হও। আমার শত গ্রন্থ 

ও তদর্থজাত যেন কখনও আমাকে ত্যাগ ন। করেন। আমি অহোরাত্রকে 

বিস্মরণরহিত অধীত গ্রস্তের আলোচনাতে নিযুক্ত রাখিব । বেদ এইরূপে 
অধীত হইলে তবে আমি খতের মননে ও সত্যের কথনে সমর্থ হইব। 
মাতঃ শ্রীব্রক্ষবিদ্তে ! তুমি আমাকে বোধশক্তি প্রদান করিরা রক্ষা 
কর, আমার আচীাধ্যকে শিষ্যবোধনশক্তি দিয়া রক্ষা কর। 'আবার 

বলি, হে মাতঃ ব্রহ্মবিষ্ঠে' হামাকে রক্ষা কর। আমার আচার্যকে 

রক্ষা কর। ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক। 

মুমুক্ষ। প্রথমেই শান্তিপাঠ করিতে হয় কেন? 
শতি। তত্ববিদ্ভা উৎপত্তির পুর্ন বি্যাপ্রতিবন্ধক বিদ্বসমূহ এই 

মন্ত্রপাঠে নিবারিত হয়। তন্ববিষ্ভ। উতপত্তির পরেও অসম্ভাবনা ও 

বিপরীত ভাবন! জাত বিদ্প সমূহ এই মন্ত্রপাঠে দূর হয়। যাভা 
শুনিতেছি তাহ! অসম্তব--এইরূপ সংশয়ের নাম অসম্তাবনা; ব্রঙ্গ 

সম্বন্ধে গুরুমুখে এবং শান্ত্রমুখে যাহা শুনিতেছি তাহা না হইয়া 

আমি যাহা নিশ্চয় করিতেছি তাহাই হইবে-_-এইরূপ ভাবনার নাম 

বিপরীত ভাবনা । গুরুমুখে যাহা শ্রুত হইল, তাহার মন্দ ধারণা 

করিতে না পারা; মণ্ম শ্রবণকালে চিত্তের লয় ও বিক্ষেপ এইগুলি 

যেমন ব্রহ্মবিদ্যা উৎপত্তি সময়ের বিদ্ল, সেইরূপ শ্রধণের পরেও যাহা 

শুনিলাম তাহার বিপরীতটি ঠিক--এইরূপ ভাবনা শেষকালের বিদ্ব। 

শান্তিপাঠ মন্ত্র এই দ্বিবিধ বিদ্ব নিবারণ জন্য আত্যাদি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট 

এৰং গুরুপরম্পরাগত । 

মুমুক্ষু। শান্তিপাঠ মন্ত্রে এই বিদ্ব কিরূপে নিবারিত হয় ? 
হ্তি। গুরু ও শান মুখাগত বাক্য ও তদর্থ যদি মনে প্রতিষ্ঠিত 

₹য়--মদি মনে রহিয়া শায়, নদি গার ভ্লা না হয় এবং মন ঘি এ 
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বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়--মন এ এ বাক্যে যদি থাকিয়। যায় _-তগ্চি্ন অন্য 

চিন্ত!। না করে তবে বিশ্ব নিবারণ হইবেই | 

বাক্য ও তদর্থ যদি মনে প্রতিষ্ঠিত থাকিল, তবে মন যাহা বলিতে 
ইচ্ছ। করিবে, বাগিন্দ্রির় যখাষথ তত তু শব্দই উচ্চারণ করিবে। 

আবার মন যদি বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বাক্য যাহ! উচ্চারণ করিবে 
মনে সেই সেই তাবনাই থাকিবে। ণবাক্প ললঘমি দনিগ্চিনা” 

ইহাতে এই বুঝাইতেছেন;__মন দ্বারা যে যে শব্দ জাত বিবক্ষিত হয়, 
বাক্য তাহাই পাঠ করে; আবার ব্রঙ্গবিদ্যা প্রতিপাদন জন্য যে ষে 

বক্তব্য শব্দ জাত আছে, মন দ্রার। তাহাই বিবক্ষিত হয়। বাক্য 'ও 

মনের পরম্পর এইরূপ মন্যোন্যান্ গ্রহে তন্ববিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থ 

সম্পূর্ণরূপে অবধারণ করিতে পারা যায়।, মন যদি অদাবধান ভয়, 
তবে বাগিক্দ্রিয় নুপ্তোন্মত্ত-প্রলাপাদিবও যাহা তাহা অঙপলগত বকিয়া 

ফেলে। আবার বাগিক্দ্িয় যদি বিকলতা প্রাপ্ত হয়, তবে গদগদ্ 
বাক্যে উচ্চারিত সমস্ত শব্দের যথাযথ উচ্চারণ হয় না। এই জন্য 

নাকা ও মনের অন্যোন্যানুকুল্য নিমিত্ত এই প্রার্থনা! । 
ভাই অধ্যয়নের প্রাকালে অন্তর্ধামী আত্মরামের নিকটে প্রার্থনা 

করা হয়_-হে প্রভে। ! স্বাতী লনধি দ্লিষ্িনা ললী লীম্বান্তি 

গলিভিনন্। 
শিষ্য। প্রার্থনা করিলেই কি প্রীর্থন! পূর্ণ হইবে ? 

শ্রুতি। সেই জন্যই পুনরায় বলা হয় “গ্সান্িহানিন হঘি” । হে 
বিঃ, হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ষগৈতন্য ! তুমি অবিদ্যামাবরণ দূর-করিয়া 
আাবিভূ্তি হও, নতুবা আমার বাক্য ও মন পরস্পর পরস্পরকে অনুগ্রহ 

করিবে না এবং তাহা ন| হইলে মধাত গ্রন্থের মনও স্ন্দররূপে 

স্গদয়ঙ্গম হইবে না । | 
মুমুক্ষু। “বিবব্য ল সাহস” কি? 
আতি। “হে বাঙ্ধানসে মে মদর্থং বেদ্থা মথোকজতত্ববিদ্যাপ্রতি- 

পানকশ্য গ্রহত মা গাননন সমর্থে ভবতম্” | হে বাষ্মনঃ ! তোমরা 
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অবিঘাযোহিচ এই অজ্ছের জগ তন্ববিদ্যা প্রক্কাশক বেদকে আনিস 

দিতে সমর্থ। “স্নল'লা দস্থাধী? গুরুমুখ হইতে মতকর্ণে আগত 
গ্রন্থ ও তদর্থ জাত যেন কখন আমাকে ত্যাগ না করে, যেন আমি 

কখন বিস্মৃত না৷ হই। হে বাকা! হে মন! তোমরা! হই জনে 
আমার জন্য গ্রন্থের প্রক্ত অর্থ প্রকাশ কর। ধাভা শুনিনাছি তাহা 

যেন না ভূলি। 

মুমুক্ষ । আর কি প্রার্থনা আছে ? 

'শ্তি। অধীত গ্রন্থগুলিকে মামি গছোরার অধাযুন করিব, 

সাবধানে এই গ্রন্থ মধ্যয়ন করিয়া দিন ঘাখিনী শহিনাহিত করিব? 
কখন ন! ভূলিয়! দিবারাত্র ইহাদের আলোচনা কৃটইন। এইরূপে 

গ্রন্থ অধ্যয়ন কৰিলে খন হব্ববিষ্ভ! প্রকট হইবেন, তখন পরমার্থভূত 

বস্ত যেখত, তাহাকে মনন করিতে পারিণ, আসার নিকপ্বের মনন আর 

হইবে না এবং তন্বের প্রক্কাশ রূপ যেসতা, সেই সত্যের কখনও 

অপলাপ আমাদ্বারা হইবে না-মিথ্যা বলা অর হইবে না। 

মুমুক্ষু। “গ্তন' অহিত্ালি অন্য ম্রকিআা!ল” ইহার অর্থ কি? 

আগতি। খতং পরমার্থভূতং বসত বদিষামি বিপরীতার্থবকনং 

কদচিদপি মা ভূদিত্যর্থঃ | খতং মানসং! সন্যং বাচিকং। মনসা 

বস্ততত্বং বিচার্য্য বাঁচা বদিষ্যা মীত্যর্থঃ। | 

পরমার্থভৃত বস্ত্র খত। আত্মতত্ব বা ব্রক্মতন্বকফে মনন করাই 

হন" অ্ররবিআানি' এবং যাহ! মনন করা হইয়াছে তাহারাই যথাযথ 

প্রকাশকে বল! হয় “্বন্স' হিলি । বেদ আদ্বীত হইলে যখন 

তন্বভস্কানের বিকাশ হইবে, তখন খতকে মনন ও সত্যকে কথন__ইহা 
হুইবে। প্রথমে তন্ববিচার দ্বারা তত্বমনন, পরে তন্বপ্রকাশ ব! কথন। 

মুমুক্ষু | শেষ প্রার্থনা কি? ূ 

আতি। লগ্মামন্্বু। অবহু সমাথোধেন পালয়িহু। মাতঃ হ্রক্ধ- 
বিদ্তে! আমি শিধা. আমি বিস্ঞালা অন্ত আলিয়াছি, তুমি আমাকে 
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রক্ষা কর। বুঝিবার শক্তি দিয়া আমায় পালন কর। আর.আমার 

আ'চার্ধ্যকে বিষ্কাদান-শক্তি দিয়া _বুঝাইবার শক্তি দিয়া রক্ষা! কর। 

মমুক্ষু! ও বালি: ও ঘানি: ও গ্ান্নি:। হিনবার কেন? 

শুতি। মাধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিতৌতিক এই ব্রিবিধ 
শান্তি জন্য তিনবার শান্তি উচ্চারণ কর! হয় । 

আথ রুষ্ণষজূর্বে দীয় শান্তি পাঠঃ। 
€ ম্ছলালৰনূ ॥ দক লীঘ্ুনর, ॥ ঘন নীতা জমান 

নিজহ্রি লালদ্রীনমন্ত্ মা নিল্িমান ॥ 
ঞ জারি: ॥ বালি: ॥ মাটি: ॥ সহি ও 

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে !শিষা ও আচার্ধাকে) আস্বরীসম্পদ্ 

£ঈতে রক্ষা কব্। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে (শিষা ও আার্ধ্যকে 

মাপনার মভেদান্ন্দ ভোগ করাও। হে পরমাত্মন! তুম আমাকে 

নিদিধ্যামল স্মাধির সামর্থ প্রদান কর। আমার স্মধীত 'ব্রহ্মবিদ্ধা, 

অবিদ্ভারূপা অপতাবিষ্ভার নিবৃত্িপূর্বক (শ্রন্থানান্রী বত্স্ব্ধ ইতি 
আ্তিঃ) উজ্জ্বল হউক। "আমাদের (আচার্যা ও শি) অধো যেন 

বিদ্বেষ না থাকে । বেদ অধ্যয়নের ত্রিবিধ বিদ্ব শীটি £উক। 

অথ শুর্রুষজু্্ধদীয় শান্তিপাঠঃ | 
ও ঘুষ: দৃলিহ' ঘৃত্ান্ দুব্য মুত্বান 
ঘুত্ব ব্য দুষ্ম মাহা ঘুষ লবানমিত্ বী। 
ও মান্নি, মান্নি: মান্ি: ॥ ত্বহি; ও | 

একং সাবধিপূর্ণধ তদাপেক্ষিকং, যথা নদীত্রদাত্তড়াগঃ পুর্ণ 
তড়াগাত সমুদ্রঃ তথা ইদং মূর্ত পৃ, তদপেক্ষয়।, অবঃ অমূর্ধং পূর্ণৎ, 
তন্মাদপি পূর্ণমুদ্চযতে উতকর্ষং প্রাপ্রোতি। ততপূর্নন্য পূর্ণ পূর্ণবং 
মাদায় অলীকৃত্য সম্মেলনেন একীভাবং প্রাপ্য পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। 

তদেব পূর্ণাৎ পূর্ণং অতিশয়ং পূর্ণ মিতার্থঃ। 
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অমূর্তবরক্ম (অদং) সর্ধবশক্তিমান্ বলিয়া পূর্ণ । এই মূর্ত জগৎ (ইদং) 

ব্রক্মেরই বিবর্ত বলিয়া পূর্ণ । মূর্ত পূর্ণ হইতে মুত পূর্ণেরই উৎকর্ষ । 

কারণ জগট! সাবধিপূর্ণ_-মাপেক্ষিক পুর্ণ, ব্রঙ্গ নিরবধি পূর্ণ । পূর্ণ 
অঙ্গীকার পূর্বক মিলন দ্বারা একীভাব প্রাপ্ত হইলে পূর্ণই অবশিষ্ট 
থাকেন। এই জন্য ব্রহ্ম পূর্ণ হইতেও অতিশয় পূর্ণ, তুমি ব্রিবিধ 
বিদ্ব শান্তি করিয়া শান্তিময় হইয়৷ বিরাজিত হও। 

গ্ঁ গন্দী লিল; আয অকয্য: ॥ আন্পী মণন্মত্ৰমা ॥ 
আন ছুন্দ্রী ভহসনি: ॥ আলী নিহ্যুক্ঘল্দল: | 

ললা নল্সদী। লনবগ্ীনারী ॥ বলিল সন্ন্ব লক্সাওনি ॥ অলব 

গবপ' নক অহিচ্সালি ॥ ক্ন' অবিচালি || জন" নৃত্িচগ্রামি | 

তন্মালনন্ু ।। লন্বরাধ্ললদে।|| দ্সণন্ত লান্।॥ আনু নবাহ্ল্॥ 

ও জান্নি: আনন: ান্নি: ॥ সাহু: ও ॥ 

মিত্রদেব-চন্দ্র--আমাদের কল্যাণকর হউন । দেব বরুণ, অর্ধযমা- 

ূ্ধ্য, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং সর্্বব্যাপা বিষুং আমাদের কল্যাণকর হউন। 
ব্রহ্মকে প্রণাম, হে বায়ো ! তোমাকে প্রণাম, তুমিই প্রত্যক্ষ রঙ্গ। 

তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব; আমি ননে মনে ধচ--মানস সত্য 

বলিব ; আমি বাঁকো সত্য বলিব। তাহা খত ও সত্য-__আ'নাকে রক্ষা 

করুন ; তাহা বক্তাকে রক্ষা! করুন); মামাকে রক্ষা করুন; বন্তাকে রক্ষা 

করুন। বেদাধ্যয়নের [ত্রবিধ বি্ন শান্তি হউক। 



ও তগুসত ॥ 

গ শ্ীগুরবে ন্মঃ। 

ও প্রীস্বাত্বুরামায় নমঃ ॥ 

অথ্ববেদীয় মাগু,ক্যোপনিষদ্। 

শান্তিপাঠঃ | 
ও মরু জঙ্খলি: সৃয্যমাল ইন ৮৮ অত লাংগ্বলিগ্র অম্া: ॥ 

ব্সিহব্ তুভলা % নব্বালতি: ॥ ম্যান ইসি" গান: ॥ 

জহি ল বুন্হী ভ্ত্রস্মনা; ॥ বিকল: দুঘা লিঃ বিভা: | 

বহি নহ্বান্খা গব্্ঘনিমি: ॥ জহি ল্ক্কঘ্ঘনিহৃপান্ত॥ 

প আান্নি। ত্যান্নি: গান্লি; ॥ ভি: ও । 

হে দেবগণ ! 1 মঞ্ছে ব্রতী হইয়া ] আমরা যেন কর্ণে ভগ্রশব্দ-- 

শুভশব্দ-শ্রবণ করি। যদ্ছে ব্রতী হইয়া আমর| ঘেন চক্ষে ভদ্রকূপ-- 

শুভরূপ-_দর্শন করি। নিশ্চল 4দহে যেন আমরা তোমাদের স্তব করি 
করিয়৷ দেববাঞ্ছিত আরু প্রাপ্ত হই। 

ধিনি বৃদ্ধ-ব্যাপক--শঃতি সম্পন্ন ইন্দ্র, ঘিনি সরববজনস্তবনায় তিনি 

আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় ভউন। সর্ববজ্ঞ পৃ! _পোধণকারা সূর্য্য 

মামাদের দ্ধে মঙ্গলম়, হউন | মঙ্গলম॥ তাক্ষয -অপ্রতিহতাস্থা 

গরুড় আমাদের সন্বঙ্গে মঙ্গলময় হউন! বুহস্পতি গামাদের সম্বনঙ্গে 

মন্গলময় হউন । তিবিধ বিদ্ব শান্তি হউক। হিঃ পু ॥ 
শপ শপ পরশদ উ 

৩ শি 

বেদের  রশবসহ এই পি বর্ণের গ পূর্ব অনুস্থার € খাবি কিলে তাহার 

আকার হয় শু। “স” এর পুর্ব “ বাং” এর অনুস্থার সেইজন্য 
5 এইরূপ আক।র বিশিষ্ট । 



শ্রীমদীচার্য্য গৌড়পাদ কারিক। সহ শ্রুতি 
ভাষ্যের--অবতরণিকা। 

ীনিন্ম নন্বনিত অত লব্তীঘন্মা্সালন। বেদাস্তার্থ- 
ংগ্রহভূতমিদং প্রকরণ চতুষ্ঘ্মম্ ওমিত্যেতদক্ষরমিত্যাদি আরভ্যতে। 

অতএব ন পৃথক্ সন্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনানি বক্তব্যানি। যান্েৰ তু 
বেদান্তে সন্বন্ধাভিধেয়-প্ায়োজনানি, তান্যেব ইহাপি ভবিতুমর্ন্তি; 
তথাপি প্রকরণব্যাচিখ্যান্থনা সঙ্খেপতো | ক্তব্যানি, ইতি মন্যান্টে 

ব্যাখ্যাতারঃ | | 

তত্র প্রয়োজনবত সাধনাভিব্যপগ্রকহেন অভিধেয়সম্বন্ধং শান্ত্ং 

পারম্পর্য্েণ বিশিষ্ট সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনবন্তবতি। কিং পুনস্তৎ 
প্রয়োজনমিতি ? উচ্যতে-_রোগার্তন্তেব রোগনিবৃক্টৌ স্বস্থৃতা, তথা 
দুঃখাত্মকম্ত আত্মনো দ্বেতপ্রপঞ্চোপশমে স্বস্থতা, অদ্বৈতভাবঃ 

প্রয়োজনম্। ছৈতপ্রপঞ্চস্ত চ অবিদ্যাকৃত্রস্থবাৎ বিদ্যয়া তছুপশমঃ 

শ্যাৎ ইতি ব্রহ্ম-বিদ্য।-প্রকাশনায় অস্য।রন্তঃ ক্রিয়তে 

“যন দ্থি দনলিন মন্রনি”। “মল না গ্ন্মহিন ব্আান্ 
নঙ্বান্বী$ন্যন্ ত্র হন্যীন্সত নিজালয়ান্” । “যন মেজ 

ভ্ব্রলাঝ আালুন্, নন্ জল না দহ্যল্! নন্ ঈন জ নিসানামান্" 
ইত্যাদিশ্রুতিভ্যোহম্যাথম্য সিদ্ধিঃ | 

তত্র তাবদোক্কার নির্ণয়ায় প্রথমং প্রকরণম্ আগমপ্রধানম্ আত্মতক্ব- 

প্রতিপত্ুপায়ভৃতম্। যন্য দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য উপশমে অদ্বৈত প্রতিপন্তিঃ 

রজ্বামিব সর্পাদিবিকল্লোপশমে রজ্জুতন্বপ্রতিপন্ভিঃ, তন্ত দৈত্য হেতুতো 
বৈতথা-প্রতিপাানায় দ্বিতীয়ং প্রকরণম্। তথা অদ্বৈতষ্থাপি দ্বৈতখা- 

প্রসঙ্গপ্রাপ্ডো যুক্তিতন্তথাতদর্শনীয় তৃতীয় প্রকরণম্। অদ্ৈতন্য তথাত্ব- 

প্রতিপত্তিপ্রতিগন্ষভূঙ।মি যানিবাদাস্তরাণি অবৈদিকানি সন্ত, তেষা 

মন্যোম্থবিরোধিত্বাৎ অতথার্থত্বেন তছুপপত্তিভিরেব নিরাকরণায় চতুথং 

প্রকরণম। 
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কথং পুনরোঙ্কারনির্ণঘ় আত্মন্বপ্রতিপত্তা,পায়্ং প্রতিপদ্যত 
ইতি উচ্যতে _ন্সীলি অঅন্” “হ্নভান্বজ্রনস্” “হলভী ঘন্সন্ধাম 
নহস্ানবস্্ব নক্সা অতীক্কাহ;ঃ। নক্সা নিন্বাননলক্বাগ্রলল- 

লল্দনহমন্্বনি”। “গলিন্যাক্াল' ভ্ুত্সীন” “গুনিনি লষ্পা” 
পল্সীত্বাহ হনহু বলম্” ইত্যানি শ্রতিভ্যঃ। রজ্জ্ৰাদিরিব সর্পাদি- 
বিকল্পশ্যাস্পদম্ অদ্থয় গাত্ব। পরমার্থতঃ জন্ প্রাণাদি বিকল্পশ্যা্পদম্ 

যথা, তথা সর্ববোহপি বাঁক্প্রপঞ্চঃ প্রাণাদ্যাত্মবিকল্পবিষয় 'ওক্কার এব। 

স চাত্বন্গরপমেব, তদভিধায়কত্বাৎ। ওষস্কার-বিকার-শব্দ।ভিধেয়শ্চ সর্নবঃ 

প্রাণাদিখ্বাত্মবিকল্পঃ অভিধান ব্যতিরেকেণ নান্তি “নাভাহন্মঘ ন্রিক্জাহী 

নালঘযল্” “নহৃত্জভ ন্বান্বা নক্সা নালমিহ্থীনমি: জজ বিনন্, 
বর্ন স্বীহ' লালমলি” শুন্মাহি স্বুনিজ্ম: স্সন শ্সান্ব- ক্মীলিত নতৃত্- 
হলি বলিনি । 

শ্রীমৎ গৌড়পাদাচার্য গ্রাম শুকদেবের শিষ্য । তৎরুত কারিকা 
মূল শ্রুতির সহিত গ্রথিত। মাগু.ক্যশ্রতির অর্থবোধক এই শ্রোকবদ্ধ 
কারিকা। ব্রহ্মবিদ্যা গুরুপরম্পরাগত। শাঙ্করমঠ সম্প্রদায়ে প্রত্যহ 

এই গুরুপরম্পরাকে প্রণাম করার বিধি ছিল; মকলে সমসুরে 
পাঠ করিতেন । 

ও নারায়ণং পন্মভবং বশিষ্টং শক্তি,ং চ তৎপুত্রপরাশরং চ। 
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহ্রান্তং "গাবিন্দবোগীন্দ্রমথাস্য শিষাম্ 
শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাশ্য পদ্মপাদং ৮ ভস্তামলকং চ শিষ্যম্। 

তং ত্রেটিকং বাত্তিক *'রমন্যান স্মদৃগু ন্তসন্ততমানতোহস্যি ॥ 
নারায়ণ-ব্রন্মা-বশিষ্ঠ-শক্তি.-পরাশর-ব্যাদ-শুক-গৌড়পাদ--গোবিন্দ 

পাদ-শঙ্করাচাধ্য-পদ্মপাদ-ভস্তামলক-তোটকাচাধা-নুরেশ্বরাচাধ্য------এই 

সমস্ত গুরুসম্প্রদায় দ্বারা ব্রঙগবিদ। প্রকাশিত । এই জন্য গৌড়পাদের 

কারিকার এরূপ সম্মান। এই জন্য ভগবান্ শঙ্কর মাণ্ডুকাভাষ্যের 

সহিত কাঁরিকারও তাব্য করিয়াছেন. কারিক: প্রকরণচতুষ্উয়ে 
বিভক্ত । 
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(১) আগম প্রকরণ। 

(২) বেতথ্যাখ্য প্রকরণ । 

(৩) অদৈতাখ্য প্রকরণ। 
(8) অলাত শান্তাখ্য প্রকরণ। 

প্রকরণ এক প্রকার গ্রন্থ বিশেষ । ইহার লক্ষণ হইতেছে 

শীব্স্রকদেশ সম্বন্ধং শান্্রকার্যযান্তরে স্থিতম্। 
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রস্থভেদং বিপশ্চিতঃ। 

কোন প্রসিদ্ধ শাস্ত্র একটি মাত্র বিষয় যে পুস্তকে ব্যাখ্যা কর! 

হয় এবং প্রধান শাস্ত্রের মুখা উদ্দেশ্য যাহাতে সহজ ভাবে প্রদর্শন কর! 
হয় তাহাকেই প্রকরণ গ্রন্থ বলা হয়। এই জন্য বেদীস্তে অনুবন্ধ 

চতুষ্টয় অধিকারী, বিষয়, সন্বন্ধ ও প্রয়োজন-যাহা! তাহা এই 
প্রকরণেরও অনুবন্ধ। তথাপি ভগবান্ শঙ্কর প্রকরণের ব্যাখা 
করিতেছেন বলিয়া! সংক্ষেপে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বর্ণনা 

করিতেছেন । 

এই প্রকরণ মা বেদান্তের যাহ! অর্থ তাহারই সার সংগ্রহ 
করা হইয়াছে । কাজেই বেদান্তের প্রয়োজন যাহা এই শ্রতির 

প্রয়োজনও তাহাই । সেই প্রয়োজনটি কি? 

রোগার্ডের প্রয়োজন যেমন রোগনিবৃ্বস্নারা স্ৃস্থ হওয়া সেইরূপ 

তন্তঃফরণ উপাধি বিশিষ্ট দুঃখী জীবাত্ার প্রয়োজন হইতেছে দৈত- 

প্রপঞ্চ নিবৃত্তি দ্বারা অথৈত স্থিতিলাভে সুস্থ হওয় | 
'এই শাস্ত্রের প্রয়োজন হইতেছে প্রপঞ্চোপশম বা দ্বেতনিবৃত্তি 

অথবা অদ্বৈত ভাবে স্থিতি। দ্বৈত প্রপঞ্চ হইতেছে অবিষ্ভার কার্য । 
বিষ্যাদ্বারা ইহার নিবৃত্ত হয়। এই ব্রহ্ষবিষ্ভ। প্রকাশের জন্য এই গ্রস্থ 
আরস্ত কর! হইতেছে । 

আগম প্রকরণে ও'কারের স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে। ইহাই 

আত্মতত্ব জ্ঞানের একমাত্র উপায়। গুঁকার স্বরূপ নিশ্চয় করিলে 

মাতজ্ঞান কিরূপে* জন্মে ভাহা শ্রুতির প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে বলা 
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হইয়াছে। এখানে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে এই যে জগৎ 

দেখা হইতেছে ইহ! ব্রদ্ষই। আজ্জন প্রভাবে রজ্জুপুক যেমন সর্প রূপে 
দেখা হয় সেইরূপ অজ্ঞান প্রভাবে ব্রন্ধকে জগৎ রূপে দেখ! যাইতেছে । 

রজ্জুটি সর্প নহে রজ্জুই ; এইক্ূপ প্রতীতি জন্মাইতে হইলে যেমন 
অজ্ঞান কল্লিত সর্পভাব বিনাশের আবশ্যক, সেইরূপ অজ্জঞানকলিত 

দ্বৈত বোধের উপশম না হওয়া পর্যন্ত অদ্বৈত বোধ জন্মিতেই পারে 
না। প্রপধেখেপশমে অদ্বৈতশ্থিতি। এই জন্য বৈতথ্যাখ্য প্রকরণে 

দ্বৈঠ মিথা কিরূপে তাহাই দেখান হইয়াছে । অদৈতাখ্য ' তৃতীয় 
প্রকরণে অদ্বৈই যে একমাত্র সভা তাহা দেখান হইয়াছে । অলাত- 
শান্তাখ্য চতুর্থ প্রকরণে অদ্বৈত তন্তবের বিপরীত বেদ বিরুদ্ধ বাদ সমূহ 

খণ্ডন করা হইয়াছে । 

ুমুক্ষু। মাগুুক্য শ্রঃতির একমাত্র প্রয়োগন হইতেছে জীবের 
সর্ববছৃঃখ নিবৃত্তি রূপ পরমানন্দে চিরতরে স্থিতির উপায় প্রদর্শন। 

ইহাই স্বরূপ বিশ্রাস্তি। ভগবান্ শঙ্করাচার্ধ্য মুমুক্ষুকে উপদেশ 

করিতেছেন-__অহমিশং কিং পরিচিন্তনীয়ম্? সংসার মিথ্যাত্ব শিবাত্ম- 
তত্বম। অর্থাৎ স্বরূপ বিশ্রীন্তি জন্য জীবকে একদিকে দ্বৈত প্রপঞ্চরূপ 

ংসার যে মিথা। সর্ববদ| তাহার চিন্তা করিতে হইবে, অন্যদিকে 

ব্রহ্মতবই যে আত্মতন্ব তাহ! নিশ্চয় করিতে হইবে। তান্ত্রিক আচমনেও 
এই কথ! বল! হইয়াছে । আত্মতত্বায় স্বাহা বিদ্যাত্ত্বয় স্বাহা 
শিবতন্বায় স্বাহা। হৃদয়ে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া! ষে আত্মীকে মকলেই 

দেখাইয়া থাকে সেই আত্মাকে ব্রদ্ধাবিষ্ভার সাহাধ্যে শিবতন্তে বা বরঙ্গ- 

ভাবে দেখা--ইহাই স্বরূপ বিশ্রান্তি। তবেই হইল আত্মাকে ব্রহ্ম 

বলিয়৷ জানা এবং এ মাত্মঙ্ানে স্থিতিই জীবের সর্বব ছুঃখ নিবৃত্তি- 
রূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি । আমার জিন্ঞাম্ত এই যে, যদি আত্মহঙ্কান ভিন্ন 

জীবের স্বরূপ বিশ্রান্তি আর কিছুতেই না হয় তবে শ্রুতি আত্মভ্জানের 
কথা একবারে আরস্ত না করিয়া কার তত্ব আরম্ত করেন কেন! 

শ্রুতি। চক্ষুই বাহ বিষয় সকল দর্শন করে। কিন্তু সেই চক্ষুকে 
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দেখিভে হইলে যেমন দর্পণ অবলম্বন করিতে হয় সেইরূপ যে আত্মাই 

একমাত্র সকলের চন্ভাতা তাহাকে জানিতে হইলে একটি অবলম্বন চাই ; 
তাই শ্রুতি বলিতেছেন ওকারই আত্মঙ্গান লাতের প্রধান অবলম্বন । 

চতিবাক্যের ষে শব প্রমাণ এখানে তাহাই দেখান হইতেছে । হনহা- 

তন স্বষ্ঘদ্। শ্রতি আবার বলিতেছেন “হল অন্মর্ালনহস্বা 
মবস্্ব লক্ষ যহীক্কাহ: | লজ্মাকুনিভ্বানননব্রাননলব্ধনহ্মন্্ নি। 
প্্সীলিন্বাজান স্ক্জীন” | প্মীমিনি লল্গা” “্সীত্কাহলিরিক ঘনম্” 
হে সত্যকাম ! এই যে পরব্রঙ্গ ও অপরব্রহ্ম ইহাই ওক্ক'র সেইজন্য 

বিধান এই ওষ্কার সাধন! দ্বারা উভয়ের মধ্যে এককেই প্রাপ্ত হয়েন। 

আবার বলেন আত্মাকে ওম্ ইত্যাকারে চিন্তা করিবে। শ্রুতি পুনরায় 
বালেন ওস্কারই ব্রহ্ম ; ওক্কারই এই সমস্ত । 

শ্রুতির প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে ইহ! বিশেষ করিয়া বলা 

যাইবে এখানে এই মার জান্য়ি রাখ যে রঙ্ছু সম্বন্ধে যে অক্।ন 

সেই অঙ্কান হইতে কল্িত যে সর্প নামটি ও সর্পরূপটি এ কল্পিত 

মাম ও রূপ রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন অসং বলিয়া মিথ্যা হইয়া যায়, 

সেইরূপ জাত্মা সম্বদ্ধে যে অজ্জান সেই অজ্ঞান হইতে কল্পিত নাম ও 

রূপ লইয়া যে জগৎ জাড়াইয়। আছে দেখ! যায় তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা 
তখন বুঝা যায় যখন অস্তি ভাতি প্রিয়রূপ আত্মাকে ওঁকার অবলম্বনে 
শ্রবণ মুনন নিদিধ্যাসন রূপ সাঁধনা করা যায়। 

অদ্বৈত আত্মার উপরেই প্রাণার্দি কল্পনার বিষয়ীভূত সমস্ত বাঁক 

প্রপঞ্চ--সমস্ত শব্দরাশি ভাসিয়াছে। ও'কারকে ভাব ব্রঙগ ও শব্দ 

ব্রহ্ম বলা হয়। শব্দের সহিত যেমন অর্থ জড়িত সেইরূপ শব্দ-- 

ব্রঙ্গ রূপ অপর ব্রদ্ষের সহিত অর্থ-_ ব্রহ্ম রূপ পরব্রঙ্গ জড়িত। নাম ও 

নামীর অভেদত্ব বুঝিতে পারিলেই ও'কারের সহিত আত্মার একত। 

বুঝ যাইবে । শব্দমাত্রই ও কার-বিকার। শব হইতেই এই জগৎ 
উৎপন্ন হইগাছে। এই জন্য শব ব্রদ্ষন্ষপী ওক্লারই এই সমস্ত বলা 
হইয়াছে পরে এই সমস্ত তত্ব বিশদরূপে বলা হইবে। 



। ্ রীগণেশায় নমঃ ॥ 

ও ॥ উপনিষদ রম্তঃ ॥ 
সিন্লহ্ম্বহলিক্ণ ঘক্ৰ' লব্ঘীপম্যান্যাল 

মুল" মনভৃমনিহআভিল বণমীল্াহ হত ॥ 
মন্ত্রান্মন্ শ্বিজ্জালানীন' নকৃঘৌীন্কাং হন || 

যদিদমূ অথজাতম্ অভিধেয়ভূ হম্ , তস্য অভিধানাব্যতিরেকাৎ, 

অভিধানভেদ্য চ ওয্কারাব্যতিরেকাৎ্ ওষ্কার এবেদং সর্ববম্। পরঞ্ 
্রহ্ধ অভিধানাভিধেয়োপায়পূর্ববকমবগম্যত ইত্যোক্কার এব। তাস্যৈতদ্য 
পরাপরব্রহ্গরূপশ্যাক্ষরশ্য ওমিত্যেতশ্য উপব্যাখ্যানম্, বঙ্গ প্রতিপন্যাপায়- 

বা ব্রহ্ধাপমীপতয়! বিস্প্টং প্র £খনমুপব্যাখ্যানং প্রস্ততং বেদিতব্যমিতি 
বাক্যশেষঃ। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি কালব্রয়পরিচ্ছেদ্যং যত, তদপি 

ওক্কার এব উক্তন্যায়তঃ। যচ্চান্যৎ ব্রিকালাতীতং কার্ধাধিগমাং 

কালাপরিচ্ছেগামব্যাকতাদি। তদপি ওষ্কার এব 1১ 

যথা ইং সর্ববং জগদোক্কারমাত্রম্! তস্যোমক্ষরস্য। উপপমীপে 

হনন্তরমগ্রে ব্যাখ্যানং বোধ্যম। ত্রিযু কালেষু যজ্ভায়তে যচ্চ কালা- 

তীতং কালস্যাপি কারণং স চিৎ্প্রতিবিম্বাহবিদ্যাদিতদোক্ষার এব নামা- 

গয়ো বিবর্তাধিষ্ঠানযোশ্চাহভেদাদিত্যথ ৫ 1১) 

৬ নামক এই অক্ষর এই সমস্ত [ পরিদৃশ্মমান্ জগৎ ]। তাহার 

উপব্যাখ্যান_স্প$-কথন আরম্ত হইতেছে । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমাঁন 
এই সমস্তও ওক্কার। অন্য যাহ! কিছু তিনকালের অতীত তাহাও 

ওহ্কার ॥১॥ 
খর লজ: ানাসেওর 

মুমুক্ষু। ওক্কার অবলম্বন না করিলে আত্মজ্ঞান জন্মিবে না ইহার 
আভাস পূর্বে দ্িয়াছেন। কিন্ত ওক্কারকে ত অক্ষর বলিতেছেন। 
অক্ষর এই জগণ্রূপে ভাগয়ছে কিরূপে? 
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শ্রতি। “ন ক্ষরতি ন চলতি ইতি অক্ষরং স্বর উচযাতে” অক্ষরকে 

স্বর বল! যায়। যাহার ক্ষয় হয়না, যাহা ফুররাইয়। ঘায়ন! এবং যাহার 

চলনও হয় না তাহাই অক্ষর । স্বর-শব্দ। ইহার সহিত জগতের কি 

সম্বন্ধ পরে বল! হইতেছে । এখন ও ইহাই এই পরিদৃশ্যমান জগত 

ইহার অর্ঁকি তাহাই ধারণ কর। এই শ্রুতিই পরশ্রোকে বলিতে 
ছেন এই পরিদৃশ্বমান যাহা কিছু তাহ! ব্রদ্ধই। এই আত্ম।-যাহা 
সকলেই অনুভব করে তাহাও ব্রন্ধ। লন ব্বব্রর লক এই শ্রুতি- 
বাক্যে এরূপ বুঝিও ন! ঘে চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়-গোচর এই পরিদৃশ্থমান 
জগহই সেই সকল ইন্দ্রিয়ের মগেচর, মনের অগোচর, বাক্যের অগে!- 

চর ব্রহ্ম বস্তু। ইন্দ্রিয়গোচর জড় বস্তুর সহিত দেই অতীন্দ্রিয় ব্রহ্গের বা 

আত্মার বা চেতনের কোন সাদৃশ্য নাই। তথাপি যে বল! হইতেছে এই 
সমন্তই ব্রক্ষ তাহা কেন বল! হইতোছে লক্ষ্য কর। রজ্জ্ুর বিধর্ত যেমন 
সপ? ব্রন্মের বিবর্তও সেইরূপ এই জগৎ । রজ্জুকে না জানা বশতঃ 
দেই অজ্ঞানে যেমন ইহাকে সর্প বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ 

আত্মাকে না জানা জন্য ব্রঙ্গাকে না জানা জন্য ব্রঙ্গকেই জগত্রূপে 

প্রতীয়মান হইতেছে । দৃষ্টান্ডের সকল অংশে সাদৃশ্য গ্রহণ করিও না। 
বলিও না। পূর্নের্ব সর্প জান! ছিল সেইজন্য রক্ছুকে সর্প বলিয়া বোধ 

জন্মপ্ত পারে কিন্তু জগত বলিয়! পুর্বে কিছুই জান্! নাই তথাপি 

্রদ্মাকে "জগৎ বলা হয় কেন ? রজ্জুও পুর্বে জানা ছিল, সপণও জান! 
ছিল _সেইনুন্য একটিতে আর একটির অধ্যাস হইতে পারে ইহা স্কুল 

কথা । কিন্তু ব্রদ্ম.কও তুমি জ্রান না তথাপি রজ্জুদপের দৃষ্টান্ত দাও 
কেন? সেইজন্াা বলিতেছি সর্ববাংশে সাদৃশ্য গ্রহণ কর! দৃষ্টান্তের 
উদশ্ট নহে। দৃষ্টান্ত দ্বারা অধ্যাসটি মাত্র বুঝিতে বলা হইতেছে। 
এই যে জগংটা দেখ! যাঈতেছে এটা স্বরূপে অন্য একটি ইন্দ্রিয়ের 

অগোচর, জ্ঞান-ম্বরূপ কিছু। সেইটি স্থূল সুগ্সম কাবণ জগত্রূপে দেখা 
যইতেছে। যেমন মরীচিকাকে জল বণিয়! ভ্রম হয় ইহাও দেইরূপ 

ভরমে দেখ! যাইতেছে । অজ্ঞানেই জগত দেখ! হয় জ্ঞানে ইহা নাই। 
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এই গুঁকারই যে এই সমস্ত ইহা কেন বলা হইতেছে ধারণ! কর | 

যাহা কিছু দেখ তাহাই স্কুল সূষ্মম বীজ ও সাক্ষী এই চাঁরি ভাবেই 

শ্থিতিলাভ করিতেছে । শর্ত ওক্কার সম্বন্ধে বলিতেছেন__ 

শ্্দাবীজাহমন্ধাহা$ত্বলালাওলিন্সা । শ্রুতি আরও বলেন ক্স 
ভুছমনীলঘাজী ঈকানাওল্াহাওহ্মস্বন্রনিঘা: । ওক্ষার মধ্যে অকার 
উকার মকার ও অদ্ধ মাত্র! ( নাদবিন্ু ) এই চারিটি ভাগ আছে। 

নহুনক্ঞা জান ল্লদ্রন্তঘ্ুমন্তীমা:। অকার উকার মকার ও মর্দ 
মাত্রা ইহার! জাগ্রত স্বপ্ন স্থযুপ্তি ভুরীয় অবস্থার পরিচায়ক । শ্রুতি 
সেইন্তন্য' দেখাইতেছেন -- 

স্ন্জাহহ্সন্বাতী জান্মদ্িগৰ: | ভুদা লক্মীনঘ: | নীজাঁমী লন্ 
সান্ন: ভাছ্'জী নন্ন হাত: ॥ 

তাহ ব্ বাঁধ ব্রষিক্ব:। হার € নন্মীলঘ: ৷ মীলাঁমী লন্- 

দাত: বাছম'হা | লক্ষহীয: | 
মন্দাহ হ্যায় স্বপ্ঘম লিক: । ভুমি নন্দী: | নীলা 

নন্সাত্ব: । আছ লন্নহীম: | 
্সস্বলালাহ্ৰ লা নবীঘ নিচ: । ভ্ছলাতি লী লঘ: | নীজাথ 

নল্দান্:। ঘ্াগ্ছা নবীয ন্তীঘ: | 
বিজ্ঞানবি-নিশেষরূপ জ্ঞান যাহার আছে--তিনি জানেন শল 

যাহ! দেখ! যাঁয় তাহার মূলে সুক্ষম আছে। সৃক্ষের মূলে তদপেক্ষা 
সূঙ্মমতর বীজাংশ আছে। বীন্গের মূলে সুঙ্ষতম সাক্ষা অংশ আছে। 

স্থল জগ২ দেখিয়! ইহার সৃক্ষাংশে যাও আবার সুঙ্ষম হইতে বীজে 
যাও আবার বীজ হইতে সাক্ষ্যংশে যাও দেখিবে সেখানে ব্রদ্ধ বা 

আত্ম। বিরাজ করিতেছেন। ওওষ্কারই এই সমস্ত ইহার অর্থ এই জন্য 

সাক্ষী ব্রহ্মই বীক্জ সুন্মন ও শ্থুল রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। 

মুমুক্ষু। মা! "আপনার কৃপাদৃষ্টিতে বুঝিতেছি ও'ই এই সমস্ত 
ইহার অর্থ কি! ঘলম'ন্তক্লিহ নুষ্পাইহু কি তাহাও বুঝিতেছি। বুঝিতেছি 

স্বরূপে যিনি সাঙ্গী তিনিই প্রথমে বীজাবস্থায় পরে সুম্মমাবনথায়, 
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পরে স্ুুলাবস্থায় বিবস্তিত হইতেছেন। ওঁকারের তুরীয় বা সাক্ষা 
অবস্থাটিকে বল! হয় পরব্রহ্ম আর বীজ, সুঙ্গম ও স্ুল অবস্থা 
সমূহকে বলে অপরব্রহ্গ। এই সমস্ত অবস্থাকেই বলা হয় তুরীয়, সুষুপ্ত, 

সপ্ন ও জাগ্রত অবস্থা । ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই পর! পশ্বান্তি 
মধ্যম! ও বৈখরী এই চারি অবস্থার কথাও বলা হয়। কৃপাময়ি! এখন 

বলুন ওস্কার নামক অক্ষরই যখন এই সমস্ত তখন পঁকারকে অক্ষর 
বলিতেছেন কেন ? অক্ষরের সহিত এই পরিদৃশ্টমান জগতের সম্বন্ধ কি? 

শ্রুতি। বাবা! বুঝিতেছ ত স্বরূপে ওই ব্র্ধ। গ্ীলিনি লাল 
ইতি শ্রুতিঃ। স্মৃতিও ( গীতাও ) বলেন “ওমিত্যেকাক্ষরং * ব্রহ্ম" 
৮/১৩। ও এই একীাক্ষর ব্র্ধ ইনিই পরক্রক্ম। কিন্তু তটন্ছে ইনিই 

জগণত্রূপে বিবর্তিত। মক্ষর কেন ও অক্ষরের সহিত জগতের সম্বন্ধ 

কি বলিতেছি শ্রবণ কর। 

মুত অনু! 
শ্রুতি । অক্ষরগুলিকে বর্ণও বলে। অক্ষর না বর্ণ গুলি আত্ম- 

শক্তির... পরা,পশ্বন্তী,মধ্যমার পরে স্ফুট নৈখরী মূর্তি । শক্তি যাহা তাহা 

অব্যক্ত । এই শক্তি অভিব্যক্ত হইবার কালে দেহ যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 

ঘাত প্রতিধাত পইয়। যে আকার প্রাপ্ত তাহাই অক্ষর বা বর্ণ। পরব্রক্গ 

সর্ববশক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমান এক হইয়া যখন পরম শান্ত চলন 

রহিত, অরস্থায় থাকেন তখন স্থষ্টি নাই। পরে স্থষ্টি সময়ে মণির 
ঝলকের মত পরব্রহ্মে স্বাভাবিক মতি সুক্ষ যে স্পন্দন উঠে__সেই 
স্পন্দন প্রথমেই ওুকারের আকারে লক্ষিত হয়। পরমব্রন্ষের সন্কল্প 

বিকল্পময়ী এই স্পন্দ শক্তই মায়! । এই মায়৷ ব্রচ্মকে ঘত যত রূপে 
বিবর্তিত করেন, তত তত প্রকার শব উৎপন্ন হয় । এই শব্দ রাশি 

অনন্ত। স্পন্দ শক্তির স্থুল সুক্ষ বা বাজ অবস্থার গতা গতিতে তাক্ষর 

উত্পন্ন হয়। অক্ষরও শব্দ মাত্র. শব্দ গুলি অক্ষর সর্মানায় ঝ| বর্ণ সংহতি 

নাক্; ইহার অর্থ জানিতে হইলে অক্ষর ব! বর্ণ গুলির জ্ঞান হওয়। চাই। 
অক্ষরের জ্বান হইলে বুঝিতে পারা বায়-পরম বোমে স্পন্দ শক্তির 
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আদি ক্রীড়াই ওকার অক্ষর । ও'কার তবে পরম ব্রহ্মসাগরে অতি 

সু্মম শক্তি তরঙ্গ মাত্র । জলের তরঙ্গ মত বায়ুর তরঙ্গ আছে কিন্তু 

বক্গসাগরে মায়াতরঙ্গ অব্যক্তেরও পুর্ববীবস্থ ৷ কাজেই ও কারে 
বর্গ বর্তমান রহিলেন ! ভগবান পতগ্জলি মহাঁভাষো বলিতেছেন 

“বর্ণজ্ঞানং বাগবিষয়ে। যত্র চ ব্রহ্ম বীতে” বর্ণজ্ঞান শাস্ত্রের বিষয় 

হইতেছে বাকৃ। এই বর্ণ জ্ঞানে ব্রঙ্গ মাছেন। এই তেতু বলা 
হইতেছে ও'কার অক্ষর জ্ঞানে ব্রদ্ধকে জানা যায় । 

বে স্পন্দশক্তি-মায়া, ব্রন্মোর সহিত এক হইয়াছিলেন ; সেই সঙ্কর্ 

বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তিই যখন শব্দ ব| বাকা হইলেন (সলিল সদৃশানি 

বাক্য পদানি ) (বাক্য আবার অক্ষর সমান্গায় মাত্র) তখন শবের সহিত 

বা অক্ষরের সহিত স্পন্দের একতা হইল । স্পন্দন আবার ব্রঙ্গোর 

সহিত এক ; শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বলিয়া জলে যে তরঙ্গ উঠে 
তাহা যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নভে, সেইরূপ পরম শান্ত জ্ৰানা- 

নন্দময় ব্রহ্মসাগরে যে সঙ্কল্প বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তির তরঙ্গ উঠে তাহাঁও 

ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। "এই জন্য ও নামক অক্ষরকে 
ব্রহ্ম বল! হইয়াছে । মুল তন্ত্র এই যেব্রক্গই আছেন অন্য অন্য যাহ! 

কিছু ব্যাখ্যা কর! যাঁয় তাঁহ। মায়িক মাত্র। মায় দ্বার! মে ব্রঙ্গবিবর্ত, 

ইহারও ক্রম আছে। 

মুমুক্ষু । ও নামক শক্ষরই এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ এখন ইহা 

ব্ল। 

শ্তি। ব্রনের উপরে শক্তির আদি ক্রীড়। মে ভাবে হয়-- 

শক্তির অভিব্যক্তি কালে প্রথমে যেরূপ কুগুলাকারে স্পন্দনের গতি 

হয়, শক্তির পরবর্তী গতিও ঠিক এরূপ । পরব্রন্গে সঙ্কল্প বিকল্পময়ী 

স্পন্দশক্তি যে আকারে নাচিয়াছিলেন অতিক্ষুদ্র পরমাণু মধ্যেও শক্তির 

গতি ঠিক. ইেরূপ। বুহত সর্পের গতিও যেমন, অতি ক্ষুদ্র পর্পের 

গতিও সেইরূপ । কুগুলিনী একভাঁবেই সর্বত্র কাধ্য করেন। শক্তি 

হইতেই জগত-_অব্যক্ত শক্তির ব্ক্তাবস্থাই কাধ্য । জগৎ কর্ম্েরই স্কুল 
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মুত্তি। এই জগ বলা হইতেছে ও'নামক অক্ষরই এই জগদাঁকার 
ধারণ করিয়াছেন । 

সঙ্কল্প বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তিটি কি ইহ বিচার করিলে স্পষ্টই 
অনুভব করা যায়_-সন্কল্প ও বিকল্প যাহা তাহা কল্পন| বা মায়া মাত্র । 

ব্রঙ্গাই আছেন তাহার যে স্পন্দন কল্পনা কর! বায় তাহাও কল্পন! মাত্র। | 

ইহাই মায় । ব্রঙ্গ আত্মমায়! দ্বার! বহু নামরূপ যুক্ত এই জগত্রূপে 
বিবন্তিত হয়েন। এই জন্য বলা হইতেছে ও'নামক অক্ষরই জগত্রূপে 

ভাঁসিলেও মূলে কিন্তু ব্রহ্গই আছেন, আর. এই নাম রূপ বিশিষ্ট.জগৎ 

একট! ইন্দ্রজীল। | 
রঙ্ছুর উপরে যে সর্প ভাসে, তাহা মায়! বা অন্ভান বশে; ইহ! 

রজ্জুরই বিবর্তন । রজ্জুই সর্পরূপে যেমন বিবর্তিত হয়, সেইরপ ব্রঙ্গই 

আত্ম-মায়য় জগত্রূপে বিবস্তিত হয়েন মার। ব্রহ্গকেই জম জ্ঞানে 

জগত্রূপে দেখা হয়। যদি বল! হয় এই ভ্রম জ্ঞান কার হয়__তাহার 

উত্তর এই যে ব্রহ্ম হইতে মহাঁমন পর্য্যন্ত যে স্ষ্টি তাহাতেও দ্বৈত থাকে 

না কারণ অহং অভিমান তখনও স্যষ্ট হয় নাই। অভিমান হইলেই 

ভ্রমজ্ঞানের কার্য হয়। 

্রঙ্গাই সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠান চৈতন্য । এই অধিষ্ঠান চৈতন্যের 
উপরে আল্মমারায় জগৎ কল্পিত; যেমন রজ্জুর উপরে অজ্ঞানে সপ 

কল্লিত্ত। ” কল্লিত বস্তু অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে। অজ্ঞান কল্পিত 

সর্পটি অধিষ্ঠান রজ্জু হইতে ভিন্ন নহে। এই কারণে বলা হইল এই 
সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ ও'নামক অক্ষর হইতে ভিন্ন নহে, পরস্ত ও অক্ষরই 

এই স্মস্ত ; কার অধিষ্টান চৈতন্যের বাচক। 
যেমন শালগ্রামে বিষ মুত্তি ভাবন! করিয়। দৃঢ়রূপে ধ্যান করিলে 

শ।লগ্রাম আর শালগ্রাম থাকেন না, বিষুবই হইয়া যান্, সেইরূপে 

ও'কার অক্ষরে ব্রহ্ধ স্বরূপের ধ্যান করিলে ও'কারও ব্রঙ্গরূপই 
হুইয়! যান। 

শক্তি ভিন্ন শক্ষমাঁনের প্রকাশ যেমন আর কেহই করিতে পারেন।, 
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সেইরূপ ও'কার ভিন্ন স্বপ্রকাশ ব্রক্মের অন্য কোনরূপ প্রকাশ 

সম্তবে না। আরও দেখ নাম ও নামী এক। একার বর্গের নাম। 
নামী ব্রহ্ম হইতে ও'কর ভিন্ন নহে । : অর্থপ্রপঞ্চে ব্যাপক ঘিনি তিনি 

ত্র, কিন্তু শব্দপ্রপঞ্চে বাপক যিনি তিনি ও'কাঁর | ও"কার উচ্চারণেও 

সাধান| হয়। শ্রুতি বালন “থল্মাবক্বাম্নাল তন দান্নলভূলুলজ্জাজযনি 

নজ্মাবৃন্যনপ্তজাহ: | 
মুমুক্ষু _এই চিন্তা আমার উপকার হইবে ? 

এরগতি-_ও নামক অক্ষরই অথব। অউ ম এই ত্র্যক্ষর সম।ম্নয়ই 

আদি বাক্, আদি শব্দ, ই! অপেক্ষা সাধুশব আর নাই। শুভ 
বাকৃই বেদ । শুভ বাক্যই ব্রঙ্ধ। এই সাধু বাক্য উচ্চারণে, পুনঃ পুনঃ 
অভ্যাসে, চিত্ত শান্ত হইবেই ! ও" নামক মক্ষরের অর্থ চিন্তনে পরমাত্মার 

ধান হুইবে। কারণ শা্ত্র বলেন 2 

অগেদমান্তরং জ্কানং সূক্মমবাগাত্মনা স্থিতম্ । 
বাক্তুয়ে স্বস্বরূপশ্ শব্দন্বেন নিবর্ততে ॥ 

ও'কার শবপ্রপঞ্চ ব্যাপক, আর ব্রঙ্গ অর্থপ্রপঞ্চ ব্যাপক । 

ও'কারই ব্রক্গ। কারণ সুগ্মবাক্যের মধ্যে যে অর্থরূপী আন্তর জান 

তাহাই শ্বন্বরূপের অভিব্যক্তি জন্য শব্দরূপে বিবর্তিত হয়েন। শব্দকে 

তবে অগ্রাহহ কর! যায় না। শব্দটা জড় মাত্র ইহা বলা চলেনা,“যত্র চ 

ব্রহ্ম বর্ততে” । শব্দই ব্রহ্গ, শব্দই জগত । শব্দই চৈতন্যে অধিষ্ঠিত 

শক্তি । মহাপ্রলয়ে ইহাই শক্তিমানের সহিত এক হইয়! ব্রন্মরূপে 

অবস্থান করে, আবার স্গ্টিকালে ইহাই ব্রহ্ম হইতে পরিচ্ছন্ন হইয়। 
জগদাকারে ব্রহ্ধকে বিবর্তিত করে । 

মুমুক্ষু। শক্তি তন্ব ও শব্দব্রঙ্গ সম্বন্ধে পরিক্ষার ধারণ! কিরূপে 

হইবে ? 

শ্তি। বৃষ্টি সময়ে যাহ! যাহা হয় তাহা ধারণা কর। 

গ্রলয়ে নিয়তকালপরিপাকাণাং সর্ববপ্রাণিকন্ণামুপভোগেন 
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প্রলয়াল্লীন সর্ববজগণ্ড কামায়া চেতন ঈশ্বরে লীয়তে । লয়ম্চায়ং 

পুনঃপ্রছুর্ভাবফলকে! নাত্যন্তিকো নাঁশঃ | &% % অপরিপন্ক প্রাণিকর্ম্মাভি! 

কালবশাৎ প্রাপ্তপরিপাকৈঃ 'ম্বকলপ্রদানায় ভগবতোহবুদ্ধিপৃর্বিকা 
সৃষ্টিমায়৷ পুরুষৌ প্রাছুর্ভাবতঃ। ততঃ পরমেশ্বরস্য সিস্থক্ষাত্মিক। 
মায়াবৃত্তিজায়তে। ততো বিন্দুরূপমব্যক্তং ত্রিশুণং জায়তে। ইদমেব 
শক্তিতত্বম। তণ্য বিন্দোরচিদ্বধশোবীজম্। চিদচিন্মিশ্রো ংশে। নাদঃ । 

অচিচ্ছন্দেন শবীর্ঘোভয় সংক্কাররূপাহবিষ্তোচাতে । অম্মাদ্বিন্দোঃ 

শকব্রহ্মাপরনামধেয়ম1 মঞ্জী,ফা__নাগেশভটু। 
আঃ শাঃ ধুত। 

তাবার্থ এই । প্রলয়ে (ম্যুপ্তির মত) সর্বব জগণ্ড চেতন ঈর্বরে 

লীন থাকে । লয় অর্থে আত্যন্তিক নাশ নহে । কারণে যে কার্যের 

তিরোভাব তাহাই লয় । আবার কিন্তু কাধ্যের প্রাদুর্ভাব হয়। ভগবলীন 

প্রাণিদিগের কর্মী ঘখন ফলদানে উন্মুখ হয়, তখন ভগবান হইতে 

অবুদ্ধিপূর্ববক সৃষ্টি হইতে থাকে । প্রথমেই মায়া ও পুরুষের আবিভ্ভীব 
হয়। পরে পরমেশ্বরের স্থজন ইচ্ছ! রূপিণী মায়াবন্তি জন্মে। পরে 

বিন্দুরূপ ত্রিগুণের অব্যক্তাবস্থার উদয় হয় অব্যক্ত ত্রিগুণের বিন্দুভাবে 
আবির্ভাবই শক্তিতন্ব । সেই বিন্দুর ছুই অংশ। অচিদংশ হইল 

জগণ্ড বীজ। চিদংশ ব্রহ্ধ। এবং চিদচিদংশই নাদ! শব্দ ও 

অর্থের যে সংস্কার, তাহাই অচিদ্ংশ ; ইহাই অবিষ্|। এই বিন্দুর 

পর নাম শবাবন্ষা। 

“তবেই দেখ বিন্দুরূপী ত্রিগুণাক্সক অব্যক্তই শক্তি । শক্তিই শব- 

ব্র্ধ। অব্যক্তের প্রথম ব্যক্তাবস্থাই শক্তির প্রথম অভিব্যক্তি | ইহা 

ও'কার অক্ষরের ব্যক্ত স্ুলমুত্তি। 

শব্দব্রহ্ধ চারি অবস্থাতে অভিব্যক্ত হয়েন। ভগবান পরমেশ্বর 

আধারচক্রা্দি বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া মুলাধারে পরা, মণিপুরে পিয়া 
পশ্যন্তি, বিশুদ্ধাখ্যে মধ্যমা এবং মুখমধ্যে অতি স্থুল হুম্বাদি মাত্র। উদা- 

স্রাদি স্বর ও অকাব্রাদি বর্ণ ভাবে বৈখরীরূপে বেদশাখাত্মক হয়েন। 
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স এব জীবো বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষঃ। 
মনোময়ং সৃক্মনমুপেত্যরূপং মা স্বারোবর্ণ ইতি স্মবিষ্টঃ ॥ 

ভাগবত ১১/১২১৫ ! 

শ্রীভাগবত আরও বলেন, বাঁকা বা বেদরূপা বাণী মামারই 
প্রকীশক। “তখৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী” বাক্য এই পরত্রহ্মেরই 
প্রকাশক । যেমন আঁকাঁশে উশ্মারূপে বান্ত অগ্নি কাঙ্ঠেতে আধিক 
মথিত হইলে বাঁয়ু সহকারে, সুন্ষন বিস্ফুলিঙ্গরূপে উদ্ভৃত হইয়। ঘত প্রাপ্তি 

পুর্ধক পরিবদ্ধিত হয়, তদ্রুপ এই বাক্-বেদরূপা বাণী আমারই 
প্রকাশক জানিবে। 

ুযুক্ষু।  মাগু,ক্য শ্রুতির ্সালিন্নহুন্নৰমিভ' নল" এই অংশ 
টুকতেই ত বিশ্ব্রঙ্গাণ্ডের জ্ঞান রহিয়াছে দেখিতেছি। 

শুতি। মস্ত মন্ত্রটি কেন, মন্ত্রের প্রগন শব্দ ও অক্ষরটিই সমস্ত 
শুানের মুত্তি। সেই জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন “িহ্যীদল্আাব্লম্” 
তাহার উপব্যাখ্য। ইচ্ছা! করিতেছি। 

মুমুক্ষু। উপব্যাখ্যানং অর্থে ত স্পফ্টরূপে কথন ? 
শরতি। উপ সমীপেহনন্তরমগ্রে বাখ্যানং বোধ্যম্। 

মুমুক্ষু । ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এ সমস্তই ওঁকার-ইহার অর্থ কি? 

শুতি। সর্ববনামরূপ স্কুল প্রপঞ্চ যেমন গ্রঁকার, সেইরূপ তত, 

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকাল পরিচ্ছিন্ন যাহ! কিছু পদার্থ" ঝহাও 

ও কার। 

মুমুক্ষু। ত্রিকালের অতীত যাহা, তাহাও ও কার কিরূপে ? 

আতি। যখন হইতে কন্ম আরম্ত হয়, তখন হইতে কালের গণনা 

আরস্ত হয়। বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত অবস্থায় শক্তির কোন 

কার্য নাই। কাধ্য নাই বলিয়াই শক্তির অভিব্যক্তি নাই। শক্তি 
অব্যক্ত । এই অব্যক্তীবস্থাকেই আদি প্রকৃতি বল৷ হয়। সত্ব, রজ 
তমোগুণের সাম্যাবস্থাই ইহা। ত্রিকালাতীত অর্থে অনাদি মবাক্ত প্রকৃতি। 
প্রকৃতি বা অভ্ঞান রা অবিদ্ভা ইহা কালপরিচ্ছিন্ন দহেশ ইহাঁও ওঁকার। 
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মুমুক্ষু--এই মন্ত্রে তবে কতদুর বল! হইল ? 
শ্রুতি-_বলা হইল দৃগ্ঠপ্রপঞ্চ যাহা তাহা ওকার। কালপরিচ্ছিন্ন 

যাহা, যাহা পূর্বেবে ছিল, এখন আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে তাহাও 

ও'কার। আবার স্্টিতরঙ্গ যখন অব্যন্ত, যখন পর্য্যন্ত--যাহাকে কর্ম 

বালে তাহা আারন্ত হয় নাই; স্বভাবতঃ স্ট্টিতরঙ্গ যখন অহং পর্যন্ত 

আইসে নই, সেই আবান্ত বিন্দরূপিণী যে প্রকৃতি ব! অবিষ্যা, যাই 

ত্রিকালের অতীত তাহাও ও'কার। এই, অনাদি অব্যক্ত সাভাষ 
অজ্ঞান-_ইহাই কালাতীত, ইহ! কালেরও কারণ; ইহ! কাল দ্বারা 

পরিচ্ছন্ন নহে। ' 

পত্রিকালাতীত' ইহাতে যেমন বিন্দুরূপী অব্যক্ত অনাদি ত্রিগুণের 

সাম্যাবস্থা বুঝইতেছে, সেইরূপ “ত্রকালাতীত” ইহাতে বিন্দুর পুর্ব 

হিরণ্যগর্ভকেও বুঝাইতেছে । 
পূর্বে বল! হইল ও'কার বঙ্গ । এখন এই ওক্কারকে স্বনামরূপ 

প্রপঞ্চ বল! হইতেছে। সর্বববাচ্য প্রপঞ্চেরও বাচক এই ওস্কার। ইহাতে 

বল! হইতেছে বাঁচ্য ও বাঁচক, বা! নাম ও নামী, উভয়কে শুদ্ধ ব্রহ্গে লয় 

করিয়! অধিষ্ঠান নির্দিবিশেষ ব্রহ্গকে নিশ্চয় করিতে হইবে । যেখানে 

নাম ও নামীর কল্পনা নাই) তাহাই নির্বিশেষ বর্গ । 

ও"কারকে সর্বপ্রপঞ্চরূপ বল! হইল । পরোক্ষ ব্র্গরূপ যাহা, তাহ 

নিশা করিয়। সেই পরোক্ষ ত্র্গকে 'ভিগবতী শ্রুতি' হৃদয়ে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়। প্রত্যক্ষরূপে বলিতেছেন ॥১॥ 

, ভন € স্ীনন্ লক্মামলালা লঙ্পা জীঘলালা বতত্মান্॥২। 

অভিধানাভিধেয়য়োরেকতেহপি অভিধান প্রাধান্যেন নিদেশঃ কৃতঃ 

“ক্ীনিন্ নহৃজবলিব্ বর্মল্” ইত্যাদি। অভিধান প্রীধান্যেন নির্দিষটন্য 

পুনরভিধেয় প্রীধান্যেন নির্দেশ: অভিধানাভিধেষয়োঃ একন্ব প্রতিপত্তর্থঃ। 

ইতরথা হি মভিধানতন্ত্। অভিধেয় প্রতিপত্তিরিতি অভিধেয়ন্যয 

অভিধানত্বং গোৌণমিত্যাশঙ্ক স্যা। একত্বপ্রতিপত্তেশ্চ প্রয়োজনম- 

ভিথানাভিধেয়য়োঃ . একেনৈব প্রযত্বেন যুগপৎ প্রবিলাপয়ন্ তদ্বিলক্ষণং 
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ব্রহ্গপ্রতিপদ্যেতি । তথাচ বক্ষ্তি “পাভা লালা; লাক্াস্ব পাকা;” 

ইতি। তদাহ। 

ঘন স্টীনলুল্পীনি। সর্ববং বছুক্তমোক্কারমাত্রমিতি, তদেতৎ রঙ্গ, 
তচ্চ ব্রহ্ম পরোক্ষা(ভিহিতং প্রত্যক্ষতো বিশেষেণ নিদ্দিশতি স্সমলাল্সা 

রক্। ইতি। যদ্ব৷ যেষামোঙ্কারতোক্তা প্রণবশ্চৈততসর্ববং ব্রঙ্গ চিত চিদ্- 

বিবর্তত্বাৎ। ন কশ্চন পরোক্ষোব্রঙ্গ পদার্থ; কিন্তব়মাতৈব ৷ অয়মিত্যা- 
স্তঃকরণ দেশেউগুলি নির্দদেশঃ। অয়মিতি চতুস্পাত্তেন প্রবিভজ্যমানং 
প্রত্যগাত্সতয়৷ অভিনয়েন নিদ্দিশতি ক্সঘলাজ্লা লক্স বুনি। সোহয়ম্ 

আসমা! ওস্কারাভিধেরঃ পরাপরস্থেন ব্যবস্থিতঃ চতুষ্পাৎ কার্যাপণবণ্, 
ন গৌরিবেতি। চহ্বারঃ পাদাঃ কল্ল্যা ভাগাঃ কার্ধাপণ ইব যস্য সঃ ॥ 

ত্ররাণাং বিশ্বাদীনাং পুর্ব পূর্ব প্রবিলাপেন তুরীয়স্য প্রতিপত্তিরিতি 
করণ আধনঃ পাদশব্দঃ, তুরীয়স্ত তু পদ্যত ইতি কর্ম্মসাধনঃ 

পাদশবঃ ॥ ২ ॥ 

এই সমস্তই (ও'কারাস্মক জগত) ব্রঙ্গ। এই আশা বর । 

সেই এই আত্মা চতুষ্পাদ ॥২॥ 

মুমুক্ষ--সমস্তই এই বর্গ, আর একবার বল। 

শ্রাতি-_-পুর্বেবে বলা হইল ও অক্ষরই এই জমস্ত। গ্কার শব 

ব্রলবচক, ব্রঙ্গ, ও কার শব্দের বাচ্য, ও কার শব্দ গ্রপঞ্চ ব্যাপক এবং 

ব্রহ্ম অর্থপ্রপঞ্চ ব্যাপক । অর্থই শব্দরূপে বিবণ্তিত হয় বলিয়। ও 

শব্দকে বিশময় ও ব্রহ্ম স্বরূপ বলা হইয়াছে। এইজন্য এই সমস্তই ব্রঙ্গা। 

মুমুক্ষ__-এই আত্মা! ব্রহ্ম-_ইহাতে কি বলিবে ? 

শ্ুতি-_স্মস্তই যখন ব্রঙ্গ হইলেন, তখন এই আঁত্মা-- হদয়ে 

অঙ্গুলি নিদ্দেশি করিয়া াঁহাকে দেখান যায়--এই আত্মা ত সকলের 

বাহিরে হইলেন না--সকলের মধ্যে ইনিও বটেন। অতএব এই 

আত্মা ্গ। আত্মা চৈতন্যম্বরূপ। ব্রহ্মও তবে চৈতন্থন্বরূপ আত্মা । 
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তি বলেন অত্বষ্ভলান: স্বনী$ন্নহান্লা হা জলালা সহ্য 

মলিনিদ্ত; হুনি। 

মুমুক্ষু--ভগবতী শ্রুতি” আপন হস্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া 

বলিতেছেন--এই আত্মা ব্রহ্ম, ইহাতে কি বুঝিব ? 
আতি--যুক্তি দ্বারা দেখান হইল ব্রন্গই বিশ্বময় । ইহা পরোক্ষ । 

হৃদয়ে অলি নির্দেশ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে অনুভব কর, সেই 

পরোক্ষব্র্গ আর কেহই নহেন, এই প্রত্যক্ষ আত্ম! । এই মন্ত্র 

বক্ষকে অপরোক্ষ ভাবে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, আত্মাই ব্রহ্ম । 
মুমুক্ষু-_মহাবাক্যরূপা “শ্রুতি আপনার অতি প্রিয় 'ুমুক্ষুকে 

বলিতেছেন_ ভে মুমুক্ষু “ক্সঅলাব্লা লল্ল”। এই ত! 

শ্রতি- আত্মা সাক্ষিত্বরপ। অপরোক্ষ অনুভূতি দ্বারা ইহাকে 

অনুভব করিতে হইবে । ইনি নিত)ই আছেন। আত্মাই ব্রহ্ধ। এই 

মহাবাক্য শ্রবণ মাত্র ধাহার জ্ঞান হয়, তিনিই যথার্থ ভাগ্যবান্। 

যাহাদের হয় না, তাহার! মন্দভাগ্য। সেই মন্দভাগ্য পুরুষের জ্ঞানের 

জন্য আত্মার সন্ধন্ধে বিশেষ করিয়। বলিতেছেন স্বীঃযমাল্লা ননৃচ্মান। 
মুমুক্ষু-_ আত্মার চারি পাদ্ ইহা কেন বলিতেছেন ? 

আর্গত--ব্যবহারের স্থবিধার জন্য এক বস্ত্রকে যেমন চারি ভাগে 

বিভক্ত করা যায়, সেইরূপ মুমুক্ষুজনের বুঝিবার স্থবিধা জন্য-_-এক 
আত্মযুক, চারিভাগ করিয়া বর্ণনা করা হইতেছে ; নতুবা, অখণ্ড আকসা 

বা ব্রন্দের কোন অংশ নাই। 

। মুমুক্ষ__এই চারি পাদ কিকি? 

শ্রতি-_বিশ্ব, তৈভসু.প্রাজ্জ এবং তুরীর--আতম্ার এই চারি পাদ্। 
কেহ কেহ বলেন পুর্বেবাস্ত চারি পার্দের সহিত বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, 
ঈশ্বর এবং সর্ববসাক্ষী এই চারিপাদের সম্বন্ধ আছে। বিশ্ব ব্যষ্টি; 
বিরাট সম; এইরূপ সমস্ত। বহু বৃক্ষের সংক্ষেপ কখন হইতেছে 
বন--ইহা সমস্টি। বৃক্ষের প্রত্যেকের বিস্তার কখন হইতেছে 
বৃক্ষ--ইহা ব্যি] জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তি এবং তুরীয় এই চারি শবস্থা- 
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ভেদে চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে চারি প্রকার করিয়া বর্ণনা করা হয়। 
ইন্দ্রিয় দ্বার বিষয়ের উপলব্ধি হইলে জাগরণ, জাগ্রতের সংস্কার জন্য 

যে সবিষয় জ্ঞানাবস্থা-_তাহ! স্বপ্ন । সরুল বিষয়ের জ্ঞানাতাঁৰ বিশিষ্ট 
যে অবস্থা, তাহাই স্থুযুপ্তি। এই অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট পুরুষের নাম বিশ্ব, 

তৈজস, প্রা্ঞ। যিনি জাগ্রত স্কুল শরীরাভিমানী, তিনি বিশ্ব পুরুষ। 

যিনি স্বপ্াবস্থা বিশিষ্ট সুষ্ষম শরীরাভিমানী পুরুষ, তিনি হইলেন তৈজন 
পুরুষ ; আর যিনি স্থৃযুণ্ডি অবস্থা বিশিষ্ট কারণ শরীরাভিমানী, তিনি 
হইলেন প্রাজ্ঞ পুরুষ। জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্রে, স্বপ্নকে নুষুপ্তিতে, 

সযুপ্তিকে তুরীয়ে লয় করিয়া যে তুরীয় অবস্থা থাকেন, তিনিই ব্রহ্ম 
এবং তিনিই জ্ঞেয় | | 

মুমুক্ষু--চতুস্পাদ-চত্বারঃ পাঁদাঃ কল্প ভাগাঃ কার্যাপণ ইব যস্য 

সঃ। কাধাপণ কাহাকে বলে? 

আ্ুতি-_-এক মণ মাঁপিবার পাত্রতে এক মণ, পৌণমণ, আধমণ ও 

পোয়াঁমণ এই চারি চিহ্ন যদি থাকে, (যদ্বারা এ সমস্ত পরিমাণ করা 

যাঁয়), সেইরূপ মাপ করিবার পাত্রকে কার্ধাপণ কহে । গবাদি পশুর 
যেমন চারিপাঁদ-_ আত্মা সেরূপে চতুষ্পাদ নহেন। পশুর পাদ-_ 
এখানে পাদ অর্থে করণ _যদ্বার৷ গমনাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। আত্ম 

চতুষ্পাদ--এখানে পাদ্ অর্থে ভাবের সাধন। জাগ্রত অবস্থাকে 

স্বপ্নাবস্থাতে লয় করা ইহ! প্রথম পাধন। দ্বিতীয় সাধন--শ্বী্োকে 

যুক্তিতে লয় করা। তৃতীয় সাধন-্থযুপ্তিকে তুরীয় অবস্থায় লয় 
করা। তুরীয় অবস্থায় স্থিতিই ব্রা্ধীস্থিতি। “পাদ” ইহার ধাতুগুত 
অর্থ ৩৫ পৃষ্ঠায় আবার বলা যাইবে । 
(০২ 

লামহিন আলী লল্টি: দক: ঘমাড যী, 

নি'নিত্বত্ব: অন্বমূবৰ ফ্বানহ: দঘল: নাকৃ: ।&। 
পা পর পর আস 

৩৮ ০৯ শী পপ ক 

শে ৮ সি পা ও 

কথং চতুপ্পাত্বমিত্যাহ _ জাগরিতসথান [ন ইতি। জাগরিতং ্থানিম- 

শ্তেতি জাগরিত স্থানঃ) বহিঃপ্রজ্ঞঃ স্থাত্ার্যতিরিক্ত, বিষয়ে-_আত্মনো 
জ 
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বহিরনাত্মনি বিষয়ে প্রজ্ঞ| যস্য স বহিঃপ্রজ্ঞঃ। বহির্বিষয়! ইব প্রজ্ঞা 
যন অবিদ্ভ।কৃত। অবভাসত ইত্যর্থঃ। তথা সপ্ত অঙ্গান্যন্য ; “নতম 

স্ব না হনব্যাসলী নগ্ৰানহহ্য লুউন ত্বনলাম্বতনিহ্বভূঘ; দাহা: 
চঘযা অন্নাজা অন্ইস্বী অত্তবী নবি হি: স্ঘঘিজ্বন্র ঘাহী” 
ইত্যগ্নিহোত্রাহুতিকল্পনাশেষত্বেন অগ্নিমুখত্বেনাহবনীয় উক্তঃ, ছ্যু- 

ূর্য্য-বাধাকাশ-জল-পৃথিব্যাহবনীয়াখ্যানি সপ্তাঙ্গানি মূর্ধশ্চক্ষুপ্রাণ দেহ, 
মধ্যাকাশ মুত্রাশয় পাদমুখানি যন্য-ইত্যেবং সপ্ত অঙ্গানি যশ্য স 

সপ্তা্গঃ। তথ! একোনবিংশতিঃ মুখান্তন্ ; বুদ্ধীন্দিয়াণি কর্েন্দিয়াণি 
চ দশ, বায়বশ্চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ, মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিন্তমিতি, মুখানীব 
মখানি তানি উপলব্িদ্বারাণীত্ার্থঃ। জ এবং বিশিষ্টো বৈশ্বীনরো 
ঘথোক্তৈ্বারৈঃ শবদাদীন্ শ্ুলান্ বিষয়ান্ ডুঙক্ত ইতি গুলভূক্। উল্ত 
ঘারৈঃ শ্ুলবিষয় ভোক্তা ইত্যর্থঃ । বিশ্বেষাঁং নরাণামনেকধা স্খাদিনযনাৎ, 
বিশ্বানরঃ; যদ্ধ! বিশ্বশ্চানৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ বিশ্বানরঃ এব বৈশ্বানরঃ ; 
সর্ববপিপ্াত্মানন্য ত্বা, স প্রথমঃ পাদঃ ৷ এতৎ পুর্ববক্বাছুত্তরপাদীধিগম্য 
প্রাথম্যমন্থ । কথং “ক্সঘলালান্ক্” ইতি প্রত্যগাত্মনো হস্য চতুষ্পান্বে 

প্রকৃতে ছ,লোকাদীনাং মূর্দাদাঙ্গত্বমিতি ? নৈষ দোষঃ__সর্ববস্য প্রপঞ্চস্য 

সাধিদৈবিকশ্যা অনেনাত্মনা চতৃষ্পান্বস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ। এব সতি 
সর্ববপ্রপঞ্চোপশমে অ্ৈতসিদ্ধিঃ । সর্বব-ভূতস্থ্চ আত্মা একো দৃষঃ 
যা; সর্ববভূতানি চাত্সনি। “যঘ্ত বনীক্মি ুনালি” ইত্যাদি শ্রুত্যর্থ 
শ্চৈবমুপসংহৃতঃ শ্যাত্__অন্যথ! হি স্বদেহপরিচ্ছিন্ন এব প্রত্যগাত্বা 

খ্যা্দিভিরিব দৃষ্টঃ ম্যাু; তথা চ সতি অদ্বৈতমিতি' শ্রুতিকৃতো 

বিশেষে! ন স্যাৎ সাংখ্যাদিদর্শনাবিশেষাৎ। 
ইফ্যতে চ সর্ব্বোপনিষদাং সর্ববাত্োক্য প্রতিপাদকত্মম;) অতো 

যুক্তমেবাহ্য আধ্যাত্মিকম্য পিগুাত্মনো গ্াংলোকাগ্ঙ্গত্বেন বিরাড়াত্মনা 

আধিদৈবিকে নৈকত্বম,ইত্যভিপ্রেত্য সপ্ত বচনম্ঞ্ুস্বা ন আ্যলিহ্যন্” 

ইত্যাদিলিলদর্শনাচ্চ।  বিরাজৈকত্মমুপলক্ষণার্থং হিরণ্যগর্ভাব্যাক্তা- 
আ্মনোঃ। উক্তউ্যতৎ মধব্রাঙ্মণে “্যস্বামল্ঁ ছঘিজ্যাঁ বলীলযী- 
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$ক্নমঘ: ভবন; অস্বাম়নভ্ালম্” ইত্যাদি। সুযুপ্তাব্যাকৃতয়োস্তেকস্ধং 
সিদ্ধমেব ; নির্বিবশেষত্বাৎ। এব সতি এতৎ সিদ্ধং ভবিষ্যতি__ 

সর্ববদ্তোপশ্ীম চাদ্বৈতমিতি ॥ ২ ॥ 
আত্মার প্রথম পাদ্ যিনি,তিনি জা গ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা, জাগ্রদভিমানী 

বাহ্যবিষয়সমূহে প্রজ্ঞাবান্, সপ্তাবয়ব, উনবিংশ মুখ ( উপলব্ি-দ্বার ) 

বিশিষ্ট; শ্ুল ভোগী, বৈশ্বানর ॥৩ 

মুমুক্ষু-_জাগরিত স্থানঃ ইহার অর্থ কি? 

শ্রুতি .জাগরণং নাম ইন্দ্রিয়েরর্ধোপলন্বির্জাগরিতং ৷ ইন্দ্রিয় দ্বারা 
রূপরসাদ্দির যে অনুভব, তাহাই জাগরণ। জাগ্রত অবস্থা হইতেছে 

অভিমানের বিষয় ধাঁহার তিনি জাগরিতস্থানঃ ৷ জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা 
যে চৈতন্য, তিনি আত্মার প্রথম পাদ । স্থান-অভিমাঁনের বিষয়। 

বিশ্ব পুরুষ হইতে অভিন্ন যে বিরাট, ইনিই আত্মার প্রথম পাঁদ্। 

এই বিশ্ব-অভিন্ন বিরাট, জাগ্রু, অবস্থার অভিমানী; ইনি স্থুল 

শরীরাভিমানী। জাগ্রত গুল শরীর।ভিমানী বিশ্বঃ ॥ 

মুমুক্ষু--“বহিঃপ্রজ্ঞঃ” কিরূপ ! 
শ্রুতি__বহিঃ অর্থ-আত্মার আপন আত্মত্ব হইতে ভিন্ন যে অনাত্বা 

বা বিষয়। বহিঃপ্রজ্ঞঃ-আত্মার আপন আত্মত্ব হইতে ভিন্ন ঘে অনাত্মা 

বা বিষয়_-সেই বিষয়কে প্রকৃষ্টরূপে জানেন ঘিনি_তিনি বহিঃপ্রজ্ঞঃ। 

বহিঃপ্রজ্ঞ; পুরুষ বাহ্শব্দাদি বিষয়ে বৃত্তিবান্। বিশ হইশে "অভিন্ন 

বিরাট অর্থাৎ জাগ্রদভিমানী আত্মা, আপন মায়া প্রভাবে ঘট পট 

অবটাদি বাহ্যবিষয়কে বাহ ইন্দ্রিয় দ্বার! প্রকাশ করিয়া এ দৃষট্- 

প্রপঞ্চকে অনুভব করেন । এ 

ুমুক্ষু__প্রকৃষ্টরূপ যে জ্ঞান তাহাই ত প্রজ্ঞা। চৈতন্তরূপ যে 
্বরূপভৃত প্রজ্ঞা, তাহা ত বাহ্য বিষয়ে ভাঁদিতে পারে না; এই প্রজ্ঞা 

ত আত্মাত্তেই প্রতিষ্ঠিত,__এই প্রজ্ঞ। বাহিরের কোন বস্তর ত অপেক্ষা 

করে না ।' বাহিরের বিষয়ে যে প্রজ্ঞা ভাসে, তাহাকে বুদ্ধিরূপা বল! 

যায়। আর এক কথা, ঝাহা পিষয় যাহারিক বল! হইতেছে, আদার 

পনির ঠে 



| ৩৪৬ |. 

আ৷পন আত্মাত্থ হইতে ভিন্ন যে. অনাত্বা বা বিষয় ব| জগতুপ্রপঞ্চ-_- 
বাস্তবিক তাহার অস্তিত্ব কোথায় ? তবে প্রজ্ঞা যাহ! আত্মগত, তাহা 
বাহিরের অবাস্তব বিষয়ে ভাসিবে কিরূপে ? ইন্দ্রজালের যেমন বাস্তব 
অস্তিত্ব নাই, কিন্তু অজ্ঞানে আছে; বাহিরের দৃশ্যপ্রপঞ্চ সেইরূপে 

ভামে বল! যাঁয়---এই হেতু জ্িজ্ঞান্য বহিংপ্রজ্ঞঃ কিরূপ ? 

আন্তি--তোমার প্রশ্ন পরিষ্কার করিয়! বল! হইয়াছে। উত্তর 
শুন। আত্মবিষয়িণী স্বরূপ ভূত যে প্রজ্ঞা, তিনি বাস্তবিক ইন্দ্রজাল 
স্বরূপ বাহ্য বিষয়ে ভাসেন না; পরম্থ বুদ্ধিবৃত্তিবূপা যে বিষয়াদি- 

বস্তরবিষয়িণী নিশ্চয়াত্মিকা অজ্ঞানকল্লিতা প্রজ্ঞা, তাহাকে বাহ্যবিষয়িণী 

প্রজ্ঞা বলা হইতেছে। বুদ্ধিবৃত্তিরূপা প্রজ্ঞ! প্রকৃত পক্ষে বাহ্য 

বিষয়ের ভাঁবকে অনুভব করিতেছে না; কারণ, অজ্জানকল্লিত বলিয়! 
বাস্তব পক্ষে এ প্রজ্ঞার অভাবই দৃষী হয । আবার এ প্রজ্ঞার বিষয় 
যে বাহিরের দৃশ্য প্রপঞ্চ বাস্তব পক্ষে হাহারও অভাব রহিয়াছে; 
কারণ, দৃশা প্রপঞ্চ কেবল অজ্ঞান কল্পিত মাত্র। এই জন্য বুদ্ধিবৃত্তির 
যে বাহা প্রকাশ করা ভাব, তাহা প্রাতিভাসিক ; উহ! কল্পিত মাত্র । 

ব্যহ্য প্রজ্ঞা, বাহ্যবিষয়ে ভাসা কি এখন বুঝিতেছ ? 

ুমুক্ষু__বুঝিতেছি, এখন বল আত্ম! সপ্তাঙ্গ কিরূপ ? 

“এঁঠিতি-_এই বিশ্ব-অভিন্ন বিরাট-পুরুষ সপ্তা্গ। ছান্দোগ্য শত 
বলেন-_অহ্মন্থ্া হনত্আানললী নহালবব্য লুল স্বনিজা: বন্বি জ- 

৫ রঃ র্ রি 
ক্স: সাত: ছঘবনক্লান্না ন্ই্বী অন্ুজী ক্বিবনহমিং ছূষীল্স ন 

মাহী" “অগ্নিহোত্র কল্পন। শেষবেনাগিমুখত্বেনাহবনীয় উক্তঃ 1৮ 

এই বৈশ্বানররূপী আত্মার মস্তক হইতেছে সুন্দর তেজোমগ্ডিত 

স্বর্গলোক, চক্ষু হইতেছে শ্বেতরস্তাদি নানাবর্ণ বিশিষ্ট সূর্য্য, প্রাণ 

হইতেছে. নান! গতিতে বিচরণশীল বায়ু, দেহ.মধ্যভাগ হইতেছে 

চতুর্দিক্ প্রসারিত এই আকাশ, মুত্রস্থান হইতেছে সমুদ্রাদি জলরাশি 
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পাঁদদেশ হইতেছে পৃথিবী, মুখ হইতেছে অগ্নিহোত্রের উপযোগ। 
আহবনীয় নামক অগ্নি। 

বৈশ্বানরের এই মানন দেহ ধরিয়া,_-বিরাট পুরুষের মস্তক, চক্ষু, 
প্রাণ, দেহমধ্যভাগ ( ধড় ), মু্রস্থান, পাপদেশ ও মুখ ভাবনা কর। 

অনন্ত প্রসারিত আকাশ তাহার দেহমধ্যভাগ, এখান হইতে আরন্ত 

করিয়া স্বর্গলোক মস্তক, চন্দ্রসূর্ধ্য চক্ষু, সব্ববত্রবিচরণশীলবায়ু নিশ্বাস 
প্রশ্বাস, জল উদর, পৃথিবী পাদদেশ এবং মুখ অগ্নি-__এইগুলি ভাবন! 
করিয়া দেখ দেখি-_-এই পরিদৃশ্য জগদাকারে কে দাড়াইয়! আছেন ? 
আর এই ক্ষুদ্র মানব দেহ ধারণ করিয়াই বা কে ইতস্ততঃ বিচরণ 

করিতেছেন? 

মুমুক্ষু--আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল, পৃথিবী, স্বর্গ ও সূর্ধ্য ইহারা ত 

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থিতি করিতেছে, মানব দেহের অঙ্গরূপে ত ইহা- 
দিগকে বোধ করা যায় না? 

আর্তি--এই সকল বস্তু যে পৃথকৃরূপে অবস্থিত তাহা নহে, কিন্তু 
রজ্জুসত্তাকে অবলম্বন করিয়া মিথ্যা সর্প বা মিথ্যা! দণ্ডের অঙ্গ প্রত 

যেমন ভাসে, সেই রূপ সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া 

এই সপ্তাঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে। 

মুমূক্ষু--“একোনবিংশতি মুখং” কি কি? 

শ্রতি__মুখ অর্থে উপলব্ধি দ্বার। জাগ্রদভিমানী চৈতগ্ত পুরুষের 

বিষয় উপলব্ধি-দ্বার ১৯শ প্রকার । 

৫ জ্ঞানেক্দিয়+৫ কর্মেন্দ্িয়+৫ প্রাণ+মন+বুদ্ধি+চিত্ত এবং, 

অহংকার এই ১৯শ মুখ। 

মুমুক্ষু_বিশ্ব পুরুষের জ্ঞানের সাধন ও কর্ন্মের সাধন. এই ১৯শ 

প্রকার--এই ত বলিতেছ ? 
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আর্তি হা1। পাঁচ জ্ঞানেক্দ্িয়, এক মন ও এক বুদ্ধি এই সাত 
দ্বার জ্ঞান বিষয়ে প্রসিদ্ধ আছে। বাগাদি কর্মেক্দিয়,_বচনাঁদি 

কর্ম বিষয়ের সাধক। প্রাণ যিনি তাহার জ্ঞানও কন্ম এই উভয়ের 

সাধনত্ব আছে; কারণ, প্রাণ থাকিলে তবে জ্ঞান ও কণ্ম উৎপন্ন 

হয়। প্রাণের অভাবে জ্জানের ও কর্মের অন্ুপপত্তি। অহঙ্কারেরও 

প্রাণের মত জ্ঞান ও কণ্ম এই উভয় বিষয়ের সাঁধনত্ব আছে; কারণ, 

অহঙ্কার না থাকিলে আমার জ্ঞান, আমার কণ্মী,, এইরূপ বোধই থাকে 

না। চিত্তও হইতেছে চৈতন্যাতভাস-__ইহা৷ না থাকিলে সমস্তই জড়বণু 

খাকে_কাহার জ্ঞান, কাহারই ব! কর্ম ? 

ুমুক্ষু-_“স্থলভুক্” কিরূপ £ 

শ্র্তি-_বিশ্ব পুরুষ উক্ত ১৯শ দ্বার দিয় শব্দাদি স্থল বিষয় ভোগ 

করেন বলিয়া ইহাকে স্থলভূক, বল! হয়। 

মুমুক্ষ__বৈশ্বানর কেন ? 
শ্রতি-__বিশ্বেষাং নরাণামনেকধানয়নাদ্বিশ্খানরঃ । বিশ্ব সংসারের 

সমস্ত লোককে ইনি অনেক প্রকারে শুভাশুভ বিষয়ে আনয়ন করেন 

বলিয়া ইনি বৈশ্বানর | 

অথঝা বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ বিশ্বানর এব বৈশ্বীনরঃ। 

বিশ্ব এক্প থে নর--তিনি বিশ্বানর। বিশ্বনরই সমস্ত--সমস্ত 

বিশ্বই যে নর তিনি বৈশ্বানর | 

নুমুক্ষু সমস্ত মনুষ্য লইয়া এক বিশ্ব পুরুষ বা বিরাট পুরুষ। 

সকল মন্ুষ্যকে এক সঙ্গে কিরূপে ভাবনা করা যাইবে? সকল 

মনুষ্য ত ঠিক এক অবস্থায় সকল সময়ে থাকে না। কোন মনুষ্য 
_ নিক্রিত, কেহ জাগ্রত, কেহ বসিয়া আছে, কেহ শুইয়! আছে, কেহ 

কী্দিতেছে, কেহখেলিতেছে, কেহ আসিতেছে, কেহ যাঁইতেছে,_- 

ইহাদের সমষ্টিকে “এক পুরুষ' ভাবনা কিরূপে হয় ? | 
আতি--একটি ,একটি পৃথক মনুষ্য লইয়া বিশ্ব পুরুষেয় চিন্তা হয় 
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না। যিনি সমষ্টি পুরুষ তাহারই ভাঁবন! হয়। জগতের সমস্ত প্রীণী, 
গেই বিরাট পুরুষের অন্তর্গত। যে প্রাণী যে ভাঁবেই কেন থাক্ না,_ 
কেহ জাগ্রত, কেহ নিদ্রিত, কেহ গমম, কেহ উপবেশন যে যে ভাবেই 

কেনন! থাকৃ-তাহীতে সমষ্টি পুরুষের ভাবনা না হইবে কেন? এক 
একটি প্রাণা যোগ করিয়া সমষি পুরুষ নহেন, কিন্তু সমষ্টি পুরুষের 
মধ্যে মস্ত প্রাণী নানা অবস্থায় রহিয়াছে। যেমন একজন মনুষ্যের 
মধ্যে যে রক্ত আছে তাহাতে কোটি কোটি জীব অবস্থান করিতেছে, 

এমন কি এক বিন্দু রক্তে কোটি কোটি জীব রহিয়াছে,_-সেই সমস্ত 
জীবের দেহে যে রক্তবিন্দু তম্মধ্যে অনন্ত জীব,_তাহাদের রক্তে 

আবার জীব--এইরূপে জীবের সংখ্য। হয় না--এই সমস্ত জীব, 

আরও কত বৃহত ক্ষুদ্র প্রাণী এক মনুষ্য দ্রেহে অবস্থান করিতেছে-- 

ইহাদের মধো কেহ বিশ্রাম করিতেছে, কেহ ক্রীড়া করিতেছে, কেহ 

আাহার করিতেছে, কেহ নিদ্রা যাইতেছে, এরূপ হইলেও এই সমস্ত 

্ষু্র জীবের পক্ষে মনুষ্যদেহটি যেমন বিরাট পুরুষ--সেইরূপ মনুষ্য, 
পশু, পক্ষী, কীট, পতজ, বৃক্ষ, লতা, জল, বাঁয়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃর্থী, 
মন, বুদ্ধি, সমস্তই যে বিরাট পুরুষের অঙ্গমাত্র-সেই বিরাট পুরুষকে 
তাঁবনা করা আর দুঃসাধ্য কি? নানা জীব এই জগতে নাঁনা ভাবে 

অবস্থান করিলেও ইহার! সকলেই সেই বিরাট পুরুষের দেহেই অবস্থান 
করিতেছে--এ চিন্তার বাধা কিছুই নাই । 

মুমুক্ষু-আত্মার এই যে প্রথম পাদের কথা বল হইল- ইনি 

হইতেছেন জাগ্রদভিমানী চৈতন্য । আত্মতন্বটি চৈতন্য । ইনিই 
আত্মমায়ায় জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্থৃযুপ্তি এই তিন অবস্থাতে অভিমান করেন; 

চেত্যভাঁবেরই এই তিন অবস্থা--চেতন ইহাতে অভিমান করেন মাত্র। 
অথচ ইহার স্বরূপ ষে তুরীয় অবস্থা--এই তুরীয় ব্রহ্ম সর্বদা! আপন 
স্বরূপে, আপনার সচ্চিদানন্দ শ্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইহা ত 

বড়ই আশ্চর্য যে আপন শীস্ত পরিপূর্ণস্বরূপে সর্ববদ! অবস্থান করিয়াও 

সেই পরম পুরুষ আত্মমায়ায় জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুণ্তি, মবস্থা নিতা লাভ 
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করিতেছেন__বৎস্প্ন জাগর ৃুণ্ডমবৈতি নিত্যম্ তন্ব ক্ষ নিগ্চলমহং ন চ 
ভূতসঙ্বঃ ॥ আমার জিজ্ঞাহ্য এই যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্ুযুপ্তিতে তিনি 
অভিমান করেন। ষে ব্যাপারে" অভিমান করা যায়, সে ব্যাপারটা 
সত্য নহে। যেমন আত্ম। দেহে অভিমান করিলেন__আত্ম! স্বরূপতঃ 

দেহ নহেন, কিন্তু অভিমান করিয়া দেহটাকে আমি ভাবনা করিলেন। 

প্রতি অভিমানে একটা অধ্যাস আছে। যিনি পরিপূর্ণ তাহার অভিমান 
কিরূপে হয়? অধ্যাস ব্যাপারট| কি ? 

. শ্রতি-ধিনি পুর্ণ ছিনি সর্বদাই পুর্ণ । খতক্ষণ আহং বি 
না হয়,ঙ্ক ততক্ষণ বভাবতঃ যাহা শি হয়__তাহাতে অভিমানের 

কেহ থাকে না বলিয়--অদ্বৈত তাবই থাকে । অহং স্থষ্টি হইলেই বনু 
অভিমান হয়। অহংই বু হয়। সচ্চিদানন্দ পরম শান্ত পরমাত্মাই 

আছেন। কোন চলন নাই, কোন স্পন্দন নাই, কোন সঙ্কল্প নাই,_ 

তিনি চিন্মাত্র। মণিতে যেমন ঝলকমত কিছু উঠে বলিয়া মনে হয় 
সেইরূপ এই অখণ্ড চিন্মণিতে স্বভাবতঃ ঝলক-উঠা মত বোধ হয়। 
সেই ঝলকেই অনন্ত কোটি ব্র্ধা্ড, সূচীর শতপত্র ভেদের ন্যায় যেন 
ভাসিয়৷ উঠে। প্রথমে যখন ঝলকমত উঠে ( এই ঝলক মত বস্তুটি 
সর্ববদ! উঠিতেছে বলিয়, ইহার প্রথম যদিও নাই, তথাপি এতন্তিন 

কোনরূপে আর বলা যায় না ) প্রথমে যখন ঝলক উঠে, তখন যতক্ষণ 

পর্য্যন্ত প্জিহং” পদার্থের স্থষ্টি না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুরীয়ন্রন্মের 
উপরে স্থৃষুপ্তির মত যেন কিছু ভাসে । এই স্থুযুপ্তির ভিতরে ভাবী 

নামক্ধূপ কল্পন৷ সমস্তই থাকে কিন্ত্বু তথাপি এখনও অহং জাগে নাই 

বলিয়। সমস্ত বিষয়ন্ঞ্কানের অভাব ইহা । ্বযুণ্ডিন্ণাম সর্বববিষয় 

জ্ঞানাভাবঃ| স্থৃযুপ্তি-অভিমানী পুরুষকে একীতৃত বলে, কারণ 

কুক্জটিকায় জগৎ আচ্ছন্ন হইলে নানা! আকার বিশিষউ বস্তুসমূুহ যেমন 

 একাকারে প্রতীত হয় নেইরূপ ন্ুষুপ্তিতে স্বপ্রকাশ চৈতন্যের উপরে 

একটা তমোভাব জাগিয়! উঠে বলিয়। “অদ্বৈত তাঁবই' থাকে, “দ্বৈত 
উপলব্ধি হয় না। * গরে শুনিবে--“অল স্বমী ন জনবল জাম ম্লামহন 
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ল জাস্্বল লি নণ্ স্বত্বমদ। ্বম্বজ্জাল হ্দীলুল: দক্মাল 

সরল হন” হুত্তাতূকি । 
তুরায় ব্রগ্ম ফন মষুপ্ত অবস্থায় প্রকাশ হয়েন, তখন অজ্ঞানের 

আবরণ বেশী হয় নাই। কারণ, একটিমাত্র কিছু তুরীয়ের একদেশে যেন 
ভাসিয়াছে। বনু আকারের বহু বস্থ তখন অধিষ্ঠান চৈতন্তের উপরে 
কার্ধ্য করিতে থাকে, তখনই আহ্ানের আচ্ছাদ্দনে অধিষ্ঠান-চৈতন্থ 
পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত হয়েন; কিন্তু স্ুযুণ্তি অবস্থাতেও শরূপানন্দের 
কিঞ্িঃৎ স্ফুরণ হয়। ক্রমে মহত অহং পঞ্চতম্মাত্র ইত্যাদি সৃষ্টি হইয়া 

গেলো__যত্ক্ষণ পর্যাস্ত “অহং” এর পূর্ণ বিকাশ ন৷ হইতেছে--আভাষ 

মাত্র জাগিয়াচে--তখন “-ুৃষুপ্তং স্বপ্নব ভাতি” স্ুযুপ্ত অবশ্থাটি স্বপ্রের 
মত ভাসিয়া উঠে। স্বপ্নে কত বস্ত জাগিয়া উঠিতেছে, লয় হইতেছে__ 
ডখন জাগ্রৎ কালের অহং এর মত অহংটা নাই বলিয়! সব দেখা 
যাইতেছে বটে, শথাপি সুব যেন সংস্কার মত, স্বপ্ন মত। ব্রঙ্গও সেইরূপ 
তাবে স্থষ্রিরূপে ভাসেন। স্বষুণ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি ভাতি ব্রন্মৈব সর্গবত_+ " 
ব্রঙ্গই সষ্টিবূপে ভীসেন। .এইটি ন্বপ্রাবস্থা । পরে স্বপ্রটি আরও 
স্পষ্ট হইয়া জাগ্রৎ অবস্থায় আসিলে পুর্ণ অজ্ঞান জাগে; জাগিয়। 
আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া স্থলভুক্ বৈশ্বীনর প্রকাশিত হয়েন। সুযুণ্তি, 

স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ-আত্মার এই তিন অবশ্থাই মায়িক। চিত আপন 
স্বরূপে সর্ববদ৷ আছেন-_াহার যে চেত্যতা হহাই মায়ার প্রথম ন্ফুরণ ; 

স্পন্দনের প্রথম বিকাশ । ব্রন্ষকে প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। 

স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করিবে কে? ব্রহ্ম যখন আপন শক্তির সহিত 

এক হইয়। থাকেন, তখন শক্তি আছে ব| নাই কিছুই বলা যায় না। 

ধদ্দি থাকেন, তবে অনুভব হয় না কেন? যদি নাই, তবে স্ফুরণ হয় 
কাহার ? ব্যক্তাবশ্থায় আসে কে? চন্দ্র ও চন্দ্রিকা যেমন অভিন্ন, 

অগ্নি ও উত্তাপ যেমন অভিন্ন অথচ উত্তাপটি অগ্নি নহে, চন্দ্রিকাই চন্দ্র 
নহে সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন হইলেও শক্তিটিই শক্তিমান্ 
নহেন। শক্তি নিজে অব্যক্ত । যন্ত্র না হইলে, পরিচ্ছিন্ন না হুইলে--- 

বৰ | 
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শক্তি, ব্যত্তাবস্থায় আলেন না। শক্তির বাক্গাবস্থার় শাগমন কালে 

আত্মার উপর হুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থ। ভাসে। অহং স্থির পরে 
যখন ইহাদের পর অহং অভিমান হয়, তখনই বলা হয় স্বৃযুণ্ত্যভিমানী 

চৈতন্থ, স্বপ্নাভিমানী চৈতন্য এবং জাগ্রদভিমানী চৈতন্য । “ত স্বপ্প 
জাগর স্যুপ্তমবৈতি নিত্যং” ইহামায়িক, মূলে নাই ; তথাপি অজ্ঞান 

ঝলকে এই তিন অবস্থা যেন ভাসে বোধ হয়। আকাশে নীলিম। 

নাই ; মনে হয় কিন্তু আকাশ নীল। বিচার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে 

যেমন আকাশে নীলিমা ভ্রান্তি যাইতে পারে না, সেইরূপ বিচার ভিন্ন 
ত্রন্মে জগতভ্রান্তি বা জাগ্রংস্বপ্রহৃযুণ্তি ভ্রান্তি কিছুতেই যাইতে পারে না । 

সর্ববদা প্্রণ রাখ__জাগ্রৎটাও জান্তি, স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তি ত ভ্রান্তিই বটে ; 

কাজেই জাগ্রৎকালে যাহা কিছু চিন্তা হইতেছে, কার্য হইতেছে, দর্শন, 

শ্রবণ, সংকল্প, বিকল্প অনুভব ইত্যাদি হইতেছে_সে সমস্তই জ্রান্তি। 
পরম শান্ত অস্রান্ত পুরুষ, সমুদ্র-তরঙ্গের অন্থুস্তলে স্থির শান্ত সমুদ্রূপে 

সর্বদা বিরাজমান। তুমিও সেই স্থির সমুদ্রের মত তোমার চঞ্চলমনের 

সন্ত | পরম শান্ত ব্র্গই তোমার স্বরূপ । চঞ্চলতরজন্বরূপ মন তুমি 

নও। জাগ্রত স্বপ্ন, স্থঘুপ্তি মনেরই হয়। ইহারা মায়া বা প্রকৃতি 
বা মনের খেলা--স্থির শান্ত ব্রন্মের উপর। বুঝিতেছ__ব্রহ্ই তোমার 
স্বরূপ, তুমিই ব্রঙ্গা। শরীর তুমি নও, চিত্ত তুমি নও, অহং তুমি নও, 
প্রকৃতি তুমি নও--তুমি প্রকৃতি হইতে সম্পর্ণ ভিন্ন পদার্থ। তুমি 

চিন্মাত্র, তুমি সচ্চিদানন্দ তুরীয় ব্রন্ধ। কোন ছুঃখ তোমাতে. নাই। 
সমস্ত দুঃখের অভাব যাহ! তাহাই আনন্দ ক্রন্ধা। সমস্ত অজ্ঞানের 

অভাব যাহ। তাহাই বঙ্গ। অজ্ঞানের আবরণটা সরাইয়া ফেলাই 
মুক্তি -পূর্ণ আনন্দ ত আছেনই। অজ্ঞানটাই দুঃখ । অজ্ঞান যাহাকে 
আবরণ করিয়! ভাসে, তিনিই তুরীয় ব্রদ্ধা---তিনিই আনন্দ স্বরূপ । 
অভ্ঞান বা সর্বপ্রকার ছুঃখ সরাইয়া ফেলিতে পারিলেই জানন্দ স্বরূপে 

নিত্য স্থিতিলাভ করা যায়। সেই জন্যই আত্মার এই মারিক তিনপাদ্ 

রিার কর! যাইতেছে। 
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মুমুক্ষু। মা! আত্মা ত চতুষ্পাদ্। কিন্তু “পাদ” এই কথার 

ধাতৃুগত অর্থ কি? 

* শশরচতি। প্রথম অর্থ পগ্ঠতে যঃ স পাদঃ -পাওয়া যায় যাহা তাহাই 
পাদ। দ্বিতীয় অর্থ পদ্ভতে যেন-_পাওয়া যায় যাহা দ্বার তাহাই পাঁদ। 

এখন প্রথম অর্থটি ধারণা কর। যাহা পাওয়া যায় তাহা কি? 

মানুষের প্রাপ্তির বস্ত্রটি কি? সাধকের প্রাপ্তির বস্টি হইতেছে 
শ্রীভগবান্। ইনিই অদ্ষয়জ্ঞান। ইনিই পরমপদ। ইনিই তুরীয় 
ব্রহ্মা। মহাপ্রলয়ে যখন চন্দ, সুধ্য, আকাশ, বায়ু, অগ্রি, জল, স্থল, 

জীব জন্তব কিছুই থাঁকে না, সব প্রকৃতিতে লর হইয়া যায়, প্রকৃতি 
মাবার পুরুষে লয় হ্য়, তখন ধিনি আপনি-আপনি থাকেন, তিনিই 
তুরীয় তরঙ্গ, নিপুণ ব্রঙ্গ, নিরুপাধি ব্রঙ্গা। মাবার হ্গ্তির প্রাক্কালে 
যখন ইহার এক অতি ক্ষুদ্র অংশে মায়া ভাসেন, মার সেই মায়ার 
ভিতরে ছায়া ছাঁয়া মত সূক্ষম বাসনাপুগ্তী উঠিতে গাকে, তাহারাই জাবার 
কালে স্কুল হইরা এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগত্রূপে দীড়ায়, তখন 

ঘিনি সমষ্টি-স্যষ্টিকে অব্যক্ত মু্তিতে পরিবেষ্টন করির! থাকেন, বাহাকে 
স্মরণ করিয়! শ্রীগীত। বলেন “য়া ততমিদং সর্নদং জগদ্ধাক্তমুক্তিনা” 
তিনিই পরমেশ্বর, অন্তণামী, সগুণ, বিশ্বরূপ বঙ্গ । নিগুণিবঙ্গ সর্বদা 

আপনার আপনি-মাঁপনি প্নরূপে পূর্ণ গাঁকিয়াও এক অংশে মায়! 
উঠাইয়া, সেই মায়ার অধীম্বর হইয়া নিশ্রূপ পারণ করেন। আবার 

এই অদ্বয় জ্ঞানম্বরূপ পুণব্রঙ্গই মায়িক জগতের পাতি বাগ্টির মধ্যে 

প্রবিষ্ট হইয়া, ভূতে ভূতে আতন্মারূপে গ্রতিবস্থুর নিয়ন্তা হয়েন। 
নিশুণ, সগুণ, আত্মা এই তিনটিই তিনি। ইহা ভিন্ন তীহার আর 

একটি ঘৃত্তি আছে। সেটি অবতীর। ঘখন যখন এই স্থ্ট-জগতের 

বিপ্লব উপস্থিত হয়, যখন বখন ধর্মের গ্রাণিত অধশ্রের অত্যুথান হয়, 

তখন তখন এই প্রভূই সাধুদিগের পরিত্রাণ ও অসাধুদিগের বিনাশ জন্য 
মায়ামানুষ বা মায়ামানুষী রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হয়েন। যিনি মুগ 

ধরিয়া অবতার-_ তিনিই চৈতন্যরূপে জীবে জীবে আত্মা । যিনি আত্মা 
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তিনি, ঘটাকাশ যেন মহাকাশ হইতে কখন খণ্ডিত হন না--একটা 

অভ্ঞানে মনে হয় ঘেন ঘটাকাশটা মহাকাশের অংশ, কিন্ত মহাকাশের 

ংশ কখনও হয় না-_সেইরূপ আত্মাও আপন স্বরূপে পূর্ণ থাকিয়াও 
একটা! অচ্ানে বা অবিদ্ভা-প্রভাবে মনে হয় যেন খণ্ডচৈতন্য । ফলে 

এই অবিদ্ার নাশ হইলে এই জীবপ্রবিষ্ট খণ্ডমত আত্মাই সর্বব্যাপী, 

সর্বনান্তর্যামী, সর্বেশ্বর আত! । যতদিন মায়ীরচিত সর্বব বলিয়। কিছু 

থাকে, ততদিন তিনি মারাধীশ, সর্বেবশ্বর, সর্ববনিয়ন্ত। । কিন্তু মহা- 

প্রলয়ে যখন সর্ব বলিয়া কিছুই থাঁকে না, তখন এই সর্বব্যাপী, 
সঞ্ডণ পরমেশরই সর্ববশূন্য হইয়া আপনি-আপনি শিগুণ পরমপদ, 
তুরীয় ব্রহ্ধ। তাই বল! হইতেছে- -এই সমকালে নিগুণ, সগুণ, আত্মা 
ও অবতাররূপী তুরীয়-ব্র্গই প্রাপ্তির বন্ত- পাদ কথার প্রথম আর্থে 

তবে তুরীয় পাদটিই পাওয়া যায়; প্ীজ্ঞ, ১তজস, বিশ্ব এই মায়াজড়িত 
তিন পাদকে পাওয়া ষায় না। স্বরূপ পাইবাঁর বস্তু। স্বরূপটি 

সবন অবস্থাতে এক হইলেও অন্য তিন পাদে যদি স্বরূপবিশ্মৃতি ঘটে, 

তবে এ তিন পাদ, প্রাপ্তির নস্কু নহে। 

দ্বিতীয় আর্থে তুরীর পরমপাদকে পাওয়৷ যায় যাা দ্বারা তাহাই 

বুঝ! যার। তুরীয়-পাদকে পাওয়! যায় কাহা দ্বারা ? “ত্রয়াণাং 

বিশ্মাদীনাং পুর্বব-পূর্বন প্রবিলাপেন তুরীয়ন্য প্রতিপত্তিরিতি করণসাধনঃ 

পাদশব্দ;। তুরীয়স্ত তু পদ্যত ইতি কর্মীসাধনঃ পাদশবাঃ | 
মুমুক্ষু । সা! অীহারা মায়া হইতে মুক্তি ইচ্ছ! করেন, তাহাদের 

এই প্রবিলাপনকূপ সাধনটিই শত প্রায়োজন। কিরূপে জাগ্রৎকে 

সাপ্পে, জপ্পাকে সুষু্ডিতে, স্ুযুপ্তিকে তুরীয়ে লয় করিয়া পরমপদে 
স্থিতিলাভ করা৷ যায় উহাই 5 একমার বুঝিবার বিষয় । 

এতি। বাবা! ইহার জন্যই ত জাগ্রণ্ স্বপ্ন, সুযুপ্তি এই তিন 

তাবস্থা গুথমে জীনা চাই । মাঞুক্য সেইজন্যই ত জাগরিত স্থান, স্বগ্ন- 

স্থান, স্থৃধৃপ্তু স্থানের কগা অশ্সে বলিতেছেন। জাগ্রৎ যাহাঁ, তাহার 

আভাবটি হইতেছে স্বপ্নকাল আবার জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অভাব হইতেছে 
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সববুপ্তি। আবার সকলের অভাব হইতেছে _ত্ুরীয় । যখন যে শবস্থায় 
থাক, সেই সময়ে তাহাঁর অভাবের অবস্থা ভাবনা করাই ত সাধনা । 

মুমু্ষু। মা। মুখ্য কথাটি অগ্জে না ধরিলে গৌণ কথার 

ব্যাখ্যাতে আগ্রহ জন্মায় না, সেই জন্যই সাধনার এই মুখ্য কথাটি 
প্রথমেই ধরিতে চাই । 

আতি। বল কি জানিতে চাও? 

মুমুক্ষু । আবার ঝুল-জাখাত, স্বপ্ন, স্তযুণ্ডি এই তিন অবস্থা 

জানিলে, একটি অবস্থাকে পরে পরের অবস্থায় লয় করিয়া কিরূপে 

ন্রূপধিশ্ান্তি হইবে তাহাই ত জানিতে ঢা | 

শুতি । স্ত্রী শুদ্র সকলকেই শ্র্তি এই সাধনাই করিতে বলিতেছেন । 
বেদমাতার উপাসনার অথাৎ গায়রী সাধনার অতি প্রয়োজনায় তন্ব 

হইতেছে “বিল্পহে এবং ধীমহি” | ভাগ্রে জান পরে ধ্যান বা ভাবনা 

কর-_ইহাই একমাত্র সাধন । এখন দেখ মাগুক্য কি বলিতেছেন? 
জাগ্রণ, স্বপ্ন, স্বুপ্তিকে প্রথমে জান । জানিয়া জাগ্রথকালে, বিষয়ে 

জাগিয়া থাকিবার কালে, জাঙাতের ভাব যে স্বপ্রকাল তাহার ভাবন! 

কর। আবার স্বপ্নকালে স্বপ্নের অভাব বে স্ুযুপ্তি তাহার ভাবন। 
কর। আবার স্ুুপ্তির অভাবটিকে ঘখন সাধন-স্ুযৃপ্তিকালে ভাবনা 
করিতে পারিবে, তখন হইবে পরমপদে স্থিতি। তুমি জাগ্রথকেও 
জান আর জাগ্রতের অভাব্কেও ত জান। জাগ্রহকালে জাগ্রতের 

অভাবকে ভাবন! কর, করিলে জাগণ্ভাব ভুলিতে পারিবে । এইরূপ 

অন্যগুলিও । ৃঁ 

মুমুক্ষু। ম1! এই সাধনাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়! দাও! 

শ্রুতি | বাবা! অগ্রে জাগা, স্বপ্প, সুযুপ্তিতে কোন্ কোন্ 

অবস্থা হয় তাহা জান, পরে এক অবস্থার অভাবরূপ অন্য অবস্থায় 

যাওয়া যায় কিরূপে তাহাই বুঝিবে। তুমি ব্যগ্র হইয়া, সেই জন্য | 

এখানে কতকটা আভাস মাত্র দিতেছি । যাহারা সাধনা করে না 

তাহাদেরও জাগ্রত স্বপ্ন, স্বযুণ্তি হয়। ইহার! জাগ্রৎকালে ইন্দ্রিয় 
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দিয়া শ্ুল বিষয় মাত্র ভোগ করে। কাজেই বিষয়ভোগের স্থখ দুঃখ, 
রাগ দ্বেষে ইহারা সর্ববদা ব্যাকুল। ইহারা পুনঃ পুনঃ জনন মরণ- 
দোলায় ছুলিতে থাকে । আবার ইহারা স্বপ্নকালে স্থুল বিষয়তোগ 

ছাঁড়িয়৷ মন দ্বারা স্থুল বিষয়ের সৃক্মন সংস্কীররূপ যে বাসনা, সেই 
বাসন সমূহকে অন্তরিন্িয় মন দ্বারা ভোগ করে এবং স্বযুপ্তি 
অবস্থায় ইন্দ্রিয়স্পন্দন ও মনংস্পন্দন শূন্য হইয়া অজ্ঞানের কোলে, 
অবিদ্ভার কোলে, অবিবেকের কোলে মোস্াচ্ছন্ন হইয়া ঘুমাইয়। পড়ে । 

কিন্তু ধাহারা সাধক, তাহারা ইন্ডরিয়গণ যখন বিষয় লইয়া খেলা 
করিতে চায়, তখন ইন্দ্রিয় সমৃহকে রোধ করিতে চেষ্টা করেন! মনে 
কর, কর্ণ যেন বু শব্দ শুনিতেছে। সেই সময়ে সাধক যদি চিন্তা করেন 

এখনি যদি ঘুমাইয়া পড়ি, তবে তত কর্ণ খোল! গাকিলেও কোন শব্দ 

শুনিতে পাওয়। মায় না। কিন্তু ঘুমের সময়েও মন স্বপ্ন দেখে । সাধক 

যাহারা, তাহারা মনকে ভাবনা-রাজ্যের স্্প্প দেখান । তাহার! ভাবনা- 

রাজ্যে অফদল পন্প, তাহার উপর সূর্ধ্য, চন্দ্র, অগ্নিরূপ আসনের উপরে 
উপবিষ্ট শ্রীভগবান্কে বা 'ভগবতীকে তাহার গুণ ও কর্ম চিন্তা করিয়া 

ভাবনা করিতে থাকেন । কাজেই তখন ভাহারা ক্তাগ্রকে স্বপ্পে লন্ব 

করেন। বাহিরের ইন্দ্রিয় তখন বিষগ লইয়া! জাগিয়। থাকে না; মন 

এ সময়ে ভাবনা লইয়া জাগিয়া থাকে । এ অবস্থা হইতে সাধনার 

পরিপাক দ্বারা মন:স্পন্দনও লয় করিয়া তাহারা স্যুপ্তি অবস্থা লাভ 

করেন। তাহাও লয় করিলে তবে তুরায়ে স্বরূপ-বিশ্রান্তি লাভ করা 
যায়। আচ্ছা, আর এক প্রকারে এই বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। 

'জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্নে লয় করা, ইহাই সকল প্রকার সাধনার 
ভিত্তি। জগ€টা বা দেহটা যাহাই হউক না কেন, যতক্ষণ না ইহা 

ভুলিতে পাঁরিতেছ, ততক্ষণ স্বরূপ-বিশ্রীন্তি কিছুতেই হইতে পারে ন।। 
চেতন পুরুষকে দেখিতে দেখিতে যখন আনন্দ পাইবে, তখন চেতন 
ভিন্ন আর কিছুই অন্ততঃ তোমার কাছে থাকিবে না। তুমি চৈতন্য- 
স্বরূপে স্থিতিলাভ করিবে । ইহারই জন্য ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ । 
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আর যোগপথটি দ্বারা এই ছুই পণের ভিত্তিটি দৃঢ় হয়। ভক্তিপথে 
শীভগবান্কে দেখিয়া দেখিরা শ্রীভগবানে তন্ময় হইয়া থাকিতে 
হয়, জগত্বিচারের আবশ্বাক থাকে না ।, কিন্তু জ্ঞানপথে চিন্ময় প্রভূর 

দেখার মভ্যাস ত করিতেই হইবে ; শ্রবণ, মনন'নিদিধ্যাসন ত থাকাই 

চাই---তার সঙ্গে সঙ্গে জগত দেখিয়া বিচার দ্বারা জগৎ দেখা আর 

যাহাতে না থাকে তাহাও চাই। বলা হইল ভক্তিপথের শ্রবণ, মনন ত 

ইহাতে থাকেই তাহার উপরে জগতের বিচার দ্বারা দেখান হয়--তর্চ 

যেমন স্থির জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ এই যে জগণ্, এটা 
সেই চৈতগ্যপুরুষই একটা মায়ার মুখোস পরিয়া দড়াইয়। আছেন। 
মায়ার মুখোসটা একটা ভ্রম মাত্র। ভ্রমটাকে জান যে এট| ভ্রম, তাবেই 

ইহা আর তোমায় ভূলাইতে পারিবে না। শেষে বুঝিতে পাৰিব, 

রজ্জুতে যে সর্পভ্রম, এ অর্পটা আদৌ নাই ; একমাত্র রঙ্জুই আছে । 
তাই বলিতেছি, জ্ঞানমার্গে প্রথমে মনে হইবে তুমি যেমন জগৎকে 
দেখিতেছ-_সেইরূপ জগৎ-দেহ ধারণ করিরা সেই চৈতন্যময় পুরুষও 
তোমায় দেখিতেছেন। জগংরূপ ধারণ করিয়া তিনিই দাঁড়াইয়া 

আছেন। আকাশের 'ভতর দিয়া, বাঘুর ভিতর দিয়া, অগ্নির ভিতর 

দিয়া, জলের ভিভর দিদা পৃথিবী, পর্ববত, বৃষ, লতা, মানুষ, পশু, 

পক্ষী এমন কি বাঁকা, মন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ এক কথায় জগতে যাহা 

কিছু আছে--সুন্দর, কুৎসিত, দুষ্ট, শিষ্ট, শত্রু, মিত্র, বালক, বালিকা, 

যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সকলের মধা দিয়া তিনিই তৌমাকে দেখিতে- 
ছেন। তুমিও তিনি--ইহ| তিনি জানেন, কিন্তু তুমি তোমাকে 
ঘটমধ্যবন্তী আকাশের মত খণ্ভাবে জানিয়াই সংসার-বিপদে পড়িয়াছ। 
যখন বুঝিবে সেই অখণ্ড চৈতন্যই তোমার মধ্যে পুর্ণভাবে খাকিয়াও 
খেলা করিতেছেন, তখন তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া তিনি হইয়াই সূরূপ- 

বিআ্ান্তি লাভ করিবে । 

মুমুগু। ইহার জন্যই জাগরণ, স্বপ্ন ও ন্ুযুণ্ডিকে বিশেষরূপে জান! 
আবশ্যক বুবিতেছি। 
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শগতি। বাবা! জাগ্রৎ হইতে সপে যাওয়া অথবা স্ুলজগতের 

রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শশব্দের মধ্যে থাকিয়। বিষরে ঘুমাইয়া পড়া, আর 

ভাবন।রাজ্যে ঞঁভগবাঁনকে লইয়া থাকা ঘত সহজ ভাবিতেছ, তত সহজ 

ইহা নভে । সকল শব্দ কর্ণে আসিতেছে, কিন্তু শব্দ শুনিতে শুনিতে 

শুনিব না ঘুমাইয়া পড়িব; তরঙ্গ ভঙ্গ দেখিতেছি, দেখিতে দেখিতে 

ইহাতে ঘুমাইয়া পড়িতেছি ; ইহ। আর না দ্েখিরা ভাবনারাজ্যে 

শ্রীভগবত-লীল! দেখিতেছি ইহা সহজ ভাবিও না । 

মুমুক্ষু । পুর্বেবও ত ইহা বলিলেন, কিন্তু মা! শব্ধ শুনিতেছি, 

আর শুনিতে শুনিতে তাহ! না শুনি, তাহাতে ঘুমাইরা পড়িয়া 
প্রীভগবানের ডাক শুনিতেছি ;: তরজডভ% চক্ষে দেখিতেডি - দেখিতে 

দেখিতে তাহা ভূলির! শ্রীচৈতন্যকে ভাবনারাজ্যে পাইতেছি ইহা ত 
হয়নামা? 

তি । হয় বৈকি বাবা ! পুর্বেবও ত বলিলাম, দেখনা কেন এত 
লোকের মধ্যে তুমি কথা কহিতেছ, কিন্ত এখনি তোমায় নিদ্রা আক্রমণ 

করিল; তুমি এব মুহুর্তেই আর কোন কথাই শুনিলে শা, আর কিছুই 

দেখিলে না, এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ভলিলে, তোমার এই দেহ ভূলিলে, 

ইহা ত হয়--নিত্য দেখিতেছ। কি কৌশলে হয় তাহাই দেখ। 

সেই কৌশ্লটি জান--জাঁনিলেই জাগ্রৎকে সৃপ্পে লয় করিতে পারিবে । 

আবার ভাবনারাজ্যে, স্বপ্ররাজ্যে শ্রীভগবান্কে লইরা খেল! করিতে 

করিতে যখন তাহাতে তন্ময় হইয়া যাইবে, তখন সব ভুলিয়া স্বপ্ন 

হইতে ন্তুযুপ্তিতে যাইতে পারিবে । আবার স্থৃপ্ত হইয়াও যখন 

দেখিবে “আর কিছুই নাই” তাহার পরেই বুঝিবে আর কিছুই নাই-- 

কেবল “আমিই আছি” । কিন্তু সাধনার পরিপদ্ধাবস্থা যদি লাভ 

করিয়া থাক, তবে বুঝিবে “আমিই আছি”--ইহার সঙ্গে “আমিই 

সেই” ইহার অনুভব হইতেছে । ইহাতে যখন আনন্দ উঠিবে, সেই 

নিঃসঙ্গ অবস্থায় সর্ববশ্রামরহিত হওয়। জন্য যে আনন্দ তাহাই নিরতিশয় 
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আনন্দ ; অনার।সপদ লাভের জ্ঞানজন্য আনন্দ; তাহাই সচ্চিদীনন্দ- 
রূপে সরূপ-বিআান্তি। এখন বণ কর স্বপ্নস্থান কি। 

মুমুক্ষু । মা বল। আহা কত স্বন্দর ইহা-_ কত প্রয়োজনীয় ইহ। | 

আমি ধণ্য হইয়। যাইতেছি । অকারকে উকারে লয় করা, উকারকে 

মকারে লয় কঝ।--করিয়। স্বরূপবিশ্রান্তি লাভ করা ; আহা, ইহাই ত 

সাধনা । | 

জদব্মালীন্ন:দক্্: মান ঘজীলনিয়লিুত্ত: দন্রিবিষ্নঘুন্দ 

নজমী ন্রিলীম্: মাতৃ: ॥&॥ 

ই জিবাণামুপর। রমে জাঁও গরত্বাসনাজোরস্থাবিশেষঃ সপন স্বপ্নুঃ শ্থানং 

আভিমানবিধরমন্ত তৈজসন্গেতি স্বপ্রস্থানঃ | অন্তঃপ্রজ্ঞঃ ইন্দিয়াপেক্ষয়া 
আন্তঃস্ন্বাৎ মনসস্তদবাসনারূপা ৮ স্বপ্মে প্রজ্ঞা বগ্যেতি। অপ্তাঁজঃ 

একোবিংশহিমুখঃ  পুরেবাক্তিঃ | প্রবিবিক্তভূক্ বিশ্বস্ত সবিষয়ঙ্েন 
প্রজ্ঞায়াঃ স্কুলারাঃ ভোঙ্তা্ম্; ইহ পূনঃ কেবল বাঁসনামাত্রা ভোজ্যেতি 
প্রবিবিক্তো ভোগ সৃন্ষমব্ষয়ভোগ ইতি। টৈজসঃ বিময়শূন্যায়াং 
প্রজ্ঞায়াং কেবল প্রকাশঙ্গরূপায়াং বিষয়িক্রেন ভবতাতি তৈজসঃ 

তেজোন্তঃকরণং যস্ত স তৈজসোন্তঃকরণ লীনঃ | দ্বিতীয়ঃ পাঁদঃ ॥ 

সেই আত্মা যখন সুপ্াবস্থার অধিষ্টাা হন, স্বপ্র রি আভিমানের 

বিষয় হ্য় বলিয়া ইনি সুপ্পস্তান। বাহিরের ইন্দরির গুলি বিষয়ে ঘুমাইয়ু 

পড়িলেও শন্তরিত্দ্ির মন পুর্বানুভৃত, বিষয়ের সংস্কার, বাহেজরিয়ের 
সহায়তা ব্যতিরেকেও ভোগ করে। ঠা: সম্মম বিষয়সংস্কার 
সমুহকে ইনি জ তান্তরিন্দির মন দ দ্বারা অনুভব করেন বলিয়া! ইনি, অন্তঃ- 

প্রজ্ঞঃ। যানের বাসনাতেই এই দষ্টাপুরুষের জ্ঞান থাঁকে বলিয়া 

ইনি ভন্তঃপ্রক্ছ; | এই পুরুষ এই সময়ে ঝাসনাময় বিশ্ব রচনা করিয়া 

বাঁসনাময় দেহও ধারণ করেন। আর্গ উহার মস্তক ; ; সূর্য ইহার চক্ষু ) 

বা ইহার পণ অগ্রি ইহার মুখ ; আন্তরীক্ষ ইহার নাভি ; জল ইহার 
উদর; পৃগিসী ইহার চরণ- উনি এই সপ্তাঙ্গ। স্বপ্রাব্থায় চঙ্ষু-কর্ণাদি 

ডি: চিরিররিরতে দ্য পপ জপ ০৮০ 
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জ্ঞানেক্তরিয় ও হস্ত-পদাদ্দি কন্দ্েন্দিয় এই দশটি ইন্জরিয় যে মনে লীন হয় 
সেই পঞ্চ-জ্ঞানেন্্রিয় পঞ্চ-কর্েন্দিয় পঞ্চ-প্রাণ ও মন, বুদ্ধি, চিত্ত, 
অহঙ্কার এই চারি অন্তরিন্রির সেই মনৌলান অন্তরিক্মিয দ্বারা ইনি 
তাবনাময় বিশ্ব অনুভব করেন বলিয়। উনি একোনবিংশতিমুখ বা 

একোনবিংশতি অনুভব দ্বার বিশিষউ। ্বপ্নাবস্থায় চক্ষু-কর্ণাদি 
ঘুমাইয়া৷ পড়িলেও এই স্বপ্ন-পুরুষ অন্ত্লীন ইন্দ্ির়বিশিষ্ট মন দ্বার! 

দেখা শুনা সবই করেন বলিয়া ইনি একোনবিংশনিমুখ | গ্রবিবিক্ত 

বলে সু্গম-বিষয়কে | বিশ্ব-পুরুষের প্রজ্ঞা বিষয়সহিত বলিয়া যেমন 
ইহাকে স্ুলভুক্ বলা হয়, সেইরূপ তৈজস পুরুষের প্রজ্ঞা বিষয়, রহিত 

অর্থাৎ কেবল মাত্র বাসনরূপা বলিয়৷ ইনি সুক্ষাভূক ইনি তৈজস। 

শব্দাদি বিষয়-সম্পর্ক-রহিত কেবল প্রক'শময় প্রজ্ঞার তিনি অনুভব 

কর্তা বলিয়া ইনি তৈজস। স্প্রাভিমানী ভেজে অর্থাৎ অন্তঃকরণে 
লীন বলিয়। ইনি তৈজস। 

মুমুক্ষু । মা! স্বপ্নকালে আমাদের মধ্যে কি ব্যাপার হয় তাহা 

ভাল করিয়া বল। 

শ্রুতি । বাহিরের দশ ইন্দ্রিয় যখন রূপ-রসাদি গ্রহণ না করে 

এবং গমন, চলন, বলনাদি না করে, এক কথায় বল। যাঁয় তখন ইহারা 

ঘুমাইয়৷ পড়ে। ইহাই হইল নিদ্রা। নিদ্রাকালে জ্ঞানেন্দ্রির ও 

কর্দেন্দিয় ঘুমাইয়া পড়ে সত্য, কিন্তু অন্তরিক্িয় যে মন তিনি ঘুমান না, 
তিনি স্বপ্ন দেখেন। জাগ্রত থাকা কি তাহা মোটামুটি সকলেই জানিতে 

পারেন কিন্তু স্বপ্নটা কি ইহাই তুমি জানিতে চাও । শ্রব্ণ কর। 

জাগ্রতপ্রজ্ঞা অনেকসাধনা বহির্ব্বিষয়েবাবভাসমানা মনঃস্পন্দন- 

মাত্রা সতী তথাডূতং সংস্কারং মনস্তাধন্তে । তন্মনস্তথা সংস্কৃতং চিত্রিত 

পটো বাহ্থসাধনানপেক্ষমবিদ্া-কাম-কম্মভিঃ প্ররেধ্যমাণং জাগ্রৎ্বৎ 

অবতাসতে ৷ তথাচোক্তম্ “ন্সব্ম ভ্রীন্দভ্ঘ ঘল্সাত্রনী লালালমাহায! 

দুন্সারি। তথা দহ হু লনঘ্ৰক্জীমগনি” ইতি প্রস্তত্য “ক্সটম 

বন; জয় লন্বিলানমবলননি” ইত্যাথবরবণে | 
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জীগ্রতকালে পুরুষের প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি অনেক প্রকার চেষটাযুক্ত 
থাকে। আর এঁকালে এ বুদ্ধি বা জ্ঞান বাহিরের বিষয় লইয়! খেলা 
করে বলিয়া বহির্ব্বিষযয় মতই যেন ভাসমান হয়। বুদ্ধি তখন মনরূপে 
স্চুরিত হইয়া বাহিরের বিষয়ের সংস্কার সমূহকে আপনার মধ্যেই ধারণ 

করে। এরূপ সংস্কীর-চিহ্নিত মন চিত্রকরা পটের মত। জাগ্রণ 

বাসনাযুক্ত মন স্বপ্নকালে জাগ্রতের ন্যায়ই ভাসে । যেমন চিত্রিত পট 

চিত্রমত ভাসে সেইরূপ । ' তবেই হইল জাগ্রৎসংসারবিশিষট মন 
জাগ্রতবত ভাসমান হয়। নানা চিত্রে চিত্রিত পট যেমন কোন প্রকার 

বাহাচেষ্টার অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ চিত্রিত পল্পে চিত্রিত ভ্রমরের যেমন 
কোন চেষ্টা থাকে না সেইরূপ । মন কিন্তু তখন অবিদ্যা, কাম, কম্ম্ম 

দ্বারা প্রেরিত হইয়াই জাগ্র্বশ ভাসমান হয়। বৃহদারণ্যক শ্রতিও 

বলেন-_ স্সহ্ম জীল্ম্য ঘলীননীলা লালনাহাত্” এই জাগ্রৎ অভিমানী 
পুরুষ আপনার সমস্ত সম্পত্তিস্বরূপ বাসনাগুলি লইয়াই স্বপ্ন দেখেন 
অর্থাৎ ইতি বাসনাপ্রধান স্বপ্রমাত্রই অনুভব করেন। অথর্ববণ বেদের 
ব্রাহ্মণ প্রশ্নৌপনিষদও বলেন-_দই উন লনজ্ৰন্জী লত্রনি” মনরূপ 
পরমদেবতা স্বপ্নকালে সমস্তই বাসনাময় দেখেন, মার বাসনামাত্র 

বলিয়া! সমস্তই একীভূত অনুভব করেন। উহা বলিয়া আথর্ববণ শ্রুতি 

আবার বলিতেছেন “গগন তন; জ্রদ্র লন্টিলাললনূলনলি” অর্থাত 
স্বপ্নরকালে এই মনাখ্য দেবতা, এই দ্রষ্টা পুরুষ-_মনের মহিমা, মনের 

বিভূতি অনুভব করেন । 
মুমুক্ষু। সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া এই কথাগুলি আবার বলিলে 

ভাল হয়। 

শ্রুতি। আচ্ছা মনৌযোগ কর। স্বপ্রকালে মনে কতকগুলি 

বাসনামাত্র থাকে । এই বাঁসনাগুলি আবার জাগ্রদ্রনুভূত বিষয়সমুহের 

ংস্কীরমাত্র । চিত্রপটে চিত্রিত ছবিগুলির মত এই সমস্ত সংস্কার। 

কিন্তু পটে অক ছৰি সমুহের আধার যেমন পট, সেইরূপ বাসনা- 

সমূহের আধারস্বরূপ ধিনি, তিনি হইতেছেন শ্বপ্মাভিমানী 'দ্রষ্টা পুরুষ 
ঙ 
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তুমি মুমুক্ষু_ তুমি স্বস্বরূপে বিশ্রামলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। 
পুর্বেবে বলিয়াছি, আবার এখনও বলিতেছি-_ইহারই জন্য তোমাকে 

তোমার বাহিরের ইন্দ্িয়গুলি যাহাতে বাহিরের কোন বিষয়ে স্পন্দিত 

না হয়, তাহাই প্রথমে করিতে হইবে । ইহা! হইবে তখন যখন তুমি 
ভিতরের দেবতাকে ধ্যান করিতে পারিবে । এই ধ্যানে রূপদর্শন এবং 

নামজপও থাকিতে পারে । চক্ষু সূষ্যমগ্ুলের ভিতরে প্রণবান্তর্ব্তী ইফ- 
মুদ্তি হদরে বা কুটস্থে দেখুক, আর কর্ণ যে *নাঁম মুখ উচ্চারণ করিতেছে 
তাহাই ভিতরে তন্ময় হইয়া শুনুক, ইহাতে বাহিরের ইন্ড্রিয়ের কম্মন 

আর হইবে না। ভিতরের শব্দে তন্ময় হও, ঘরের ভিতরে ঘটিকা- 

যন্ত্রের টক্টকানি আর শুনিতে পাইতব না। শবও হইতেছে আর 

কাঁণও খোল আছে অথচ শব্দ তুমি যখন না শুনিতে পাও--তখন দেখ 

দেখি ভুমি বাহিরের শব্দে ঘৃমাইয়া পড়িয়াছিলে কিনা? এই ভাবে 
সকল বাহ্য ইন্দ্রিয় যখন ঘুমাইয়া পড়িবে, তখন অন্তরিন্দ্িয় মন অথবা 

মনের দ্রেবতান্রূপ যিনি-_-তিনি শুধু সংস্কীর বা বাসনারূপে অবস্থিত 

এই মনকেই দেখিতে গাকিবেন। এই হইলে তুমি জাগ্রৎ অবস্থা 
ছাড়াইয়! স্্প্রাবস্থায় আসিয়াছ অর্থাৎ জাগ্রৎকে স্বপ্পে বা অকারকে 

উকারে লয় করিতে পারিয়াছ জানিবে। যখন জাগিয়া আছ-_-তখনই 

জাগরণ অবস্থাতেই জাগরণের অভাব যে স্বপ্রাবস্থা তাহার ভাবনা 

কর। উহা হইতেছে ভগবানের গুণকন্্ ভাবনা করা। ইহা দ্বারা 

ভাঁবনারাজ্যে থাকিতে পারিবে । অর্থাৎ অ উতে লয় হইবে । 

মুমুক্ষ। পুরুষ স্বপ্রকীলে অন্তলীন বাহা বিষয় সংস্বারসমূহকে 
আন্তরিন্দ্িয় মন দ্বারা অনুভব করেন বলিয়াইত অন্তঃগ্রজ্ঞঃ ? 

শ্রুতি । হা তাহাই । ন্দপ্নকালে মনের বাসনাসমুহেই এই দ্রষ্টা- 

পুরুষের জ্ঞান থাকে বলিয়া ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ| বিশ্বপুরুষের প্রজ্ঞ 
ইন্দ্রিয় জন্য ; ইক্ড্রিয়গুলি আবার বাহিরের বিষয় লইয়া জাগ্রত থাকে 

এই জন্য বিশ্ব বা জাগ্রতপুরুষ বহিঃপ্রজ্ঞঃ কিন্তু স্বপ্নপুরুষের প্রজ্ঞ। 

মন জন্য। ইন্দ্রিয় ঘুমাইয়া পড়িলেও মন জাগ্রত থাকে পূর্বে 
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বলিয়াছি। সাধকের মন কিন্তু শ্রীভগবানের গুণকর্ম্মরূপ বাসনা 

লইয়াই বিহার করে, ইহা! মনে রাখিও। চেতন পুরুষের প্রজ্ঞা তখন 
বাসনাময় মন লইয়। থাকেন বলিয়া ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ। আরও দেখ 

ইন্দিয় বাহিরে বেড়ায়, মন কিন্তু ভিতরে সঞ্চল্প বিকল্প করে। এজন 

ইল্জিয় অপেক্ষা মনটি অন্তস্থ। স্রপ্নপুরুষের প্রজ্ঞা যেহেতু বাঁসনাময় 
সেই হেতু তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ | অন্য অন্য বিশেষণগুলির কগা পূর্বে 
বলা হইয়াছে। 

ঘল ভ্তুমী ল নত্্ল জাম জালযল, ল জজ্বন ক্স নজ্যনি নন্ 

স্ঘ্বমম্.। স্বম্বমন্ঘান হন্দীল্লুন: দন্রালঘল হনালন্হনন্বী স্মালন্হস্ুন্ 
স্বনীস্বত্ব; দাত্সন্কুনীয: দাত: ॥%॥ 

হল যম্মিন্ স্থানে কালে বা ন্্ম : পুরুষঃ ন নবস্্ল ভ্বাম জামঘন 

ন কঞ্চন পদীর্থং ভোগং বা ইচ্ছতি ল নাভ্বল ক্ৰর্জ পতজনি ন কমপি 

পুর্ববয়োরিবান্যথাগ্রহণলক্ষণং স্বপ্রদর্শশং বিদ্ভতে নন্ স্ব গাঢ়নিদ্রা- 
বিশেষঃ | স্তন্বমত্আাল হল্ীলুন: | নুযুণ্তং স্থানং ষশ্য স স্ুযুণ্তস্থানঃ। 

স্থানিদয়প্রবিভক্তং মন:ঃস্পন্দিতং দ্বৈতজাতম্। তথারূপ-অপরিত্যাগেন 

অবিবেকাপন্নং নৈশতমোগ্রস্তমিবাহঃ সপ্রপঞ্চকম্ একীভূতমিত্যুচ্যতে । 

ছৈতভানন্য অজ্ঞানতমোগ্রন্তত্বেন একীভূত ইব। অতএব স্বপ্নজাগ্রম্মনঃ- 
স্পন্দনানি প্রজ্ঞানানি ঘনীভূতানীব, সেরমবস্থা অবিবেকরূপত্বাৎ প্রজ্ঞান- 
ঘন উচ্যতে। অখিলজ্ঞানানাং জাগ্রৎস্বপ্রজীনাং সন্গীভাব ইব তদা 

ইতি প্রজ্ঞানঘনঃ। যথা রাত্রৌ নৈশেন তমসা অবিভজ্যমানং সর্ববং 
ঘনমিব তদ্বৎ প্রজ্ঞানঘন এব। এব শব্দাৎ ন জাত্যন্তরং প্রজ্ান- 

ব্মতিরেকেণাস্তীত্যর্থ: ॥ * ক্সানন্হমন্ব: মনসো বিষযু-বিষয়ী-আকার 

 স্পন্দনায়াসছুঃখাভাবাতড স্সানন্হমগ্র আনন্দপ্রায়ঃ; ন আনন্দএব, 

অনাত্যন্তিকত্বাৎ । হি যত স্তদাত গ্বানন্হম্তব্জু। যথা লোকে নিরায়াসঃ 

স্থিতঃ সখী আনন্দভূক্ উচ্যতে অত্যন্ত-অনায়াসরূপা হীয়ং শ্থিতিঃ অনেন 
আত্মন! অনুভূয়ত শুন্সানন্হন্ত্ধ। হনীওহ্য দহল স্সালন্হঃ ইতি 
শুতেঃ। ন্বলাল্নুব্ব: চেতঃ অজ্ঞানাবরণেপি অন্যাবরণলয়াও কিঞ্িৎ 
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স্বরূপানন্দ স্ফুরণং। চেতে। মুখং আনন্দভোগদ্বারং বন্য সঃ। একত্রা- 
নন্দাত্মনি তদাহজ্ঞানানন্দা-কারবৃত্ত্া। ভো্তৃত্বং মুখত্বং চোপচধ্যত ইতি 
ভাবঃ। যদ্ধা স্বপ্নাদি প্রতিবোধং চেতঃ প্রতিদ্বারীভূতত্বা চেতোমুখঃ ; 
বোধলক্ষণং বা চেতোদারং মুখম্থ স্বপাগ্ভাগ্মনং প্রতীতি চেতোমুখঃ। 
দাক্সহ্নীঘ: নাহ্: । ভূততবিষ্যজ্জ্ঞাতৃত্বং সর্বববিষয়ঙ্ঞাতৃত্বং অস্যৈ- 
বেতি প্রাজ্ঞঃ। অথবা প্রজ্ঞপ্তিমাত্রং অশ্তৈব অসাধারণং রূপমিতি 
প্রাজ্ঞঃ | প্রকৃষ্টং বিষয়াহপৃক্তং স্বরূপং জানাতি যস্তদা প্রজ্ঞঃ স এব 
প্রাজ্ঞঃ | ইতরযৌর্ববিশিষ্টমপি বিজ্ঞানমন্তরীত। সোহয়ং প্রীজ্ঞ- 
স্তুতীয়ঃ পাদঃ। 

যে স্থানে বা যে কালে স্থপ্ুপুরুষ কোন কাম বা ভোগেচ্ছা কামন! 
করেন না, কোন স্বপ্নও দেখেন না তাহাই সুষুপ্ত অবস্থা । সেই অব- 

স্থার অধিষ্ঠাত! যে চৈতন্যম্বরূপ আত্মা, তিনি স্থুযুপ্তিতে অভিমান করেন 
বলিয়া তাহাকে বল! হয় স্থুযুপ্তিস্থান। তিনি একীভূত। জাগরণ ও 
স্বপ্নীবস্থাতে প্রপঞ্চময় বিশ্বের পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর পৃথক্ পৃথক নোধ 

থাকে। কিন্তু কুয়াসাতে যেমন নানা আকার বিশিষ্ট বস্তু সকল 
একাকারে অনুভূত হয়, সেইরূপে এই বিচিত্র বস্তুপরম্পরাপূর্ণ বিশ্ব 
ুযুণ্তিকালে একীভূত হইয়৷ থাকে বলিয়া স্থযুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে একীভূত 
বল৷ হয়। ইনি প্রজ্ঞানঘন। স্থুযুপ্তিকালে নানাপ্রকার বস্তুর নানা- 

প্রকার জ্ঞান, মিশ্রিতের ন্যায় থাকে বলিয়! স্ৃযুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে 

প্রজ্ঞান-ঘন বল! হয় অর্থাগড স্ুযুপ্তিকালে বস্তু সমুহের জাতিগুণক্রিয়া 

ইত্যাদির পৃথক্ পৃথক বৌধ থাকে না, একটা মিশ্রিত জ্ঞান থাকে 
বলিয়। ইনি প্রকৃষ্ট জ্ঞান-মূর্তি। ইনি এই সময়ে আনন্দময় বা প্রচুর 
আনন্ব-পূর্ণ, কিন্তু আনন্দ-স্বরূপ নহেন। মনটা যখন বিষয় আকারে 
ব৷ বিষয়ী আকারে স্পন্দিত হয়, তখন যতই অল্প হউক না এ স্পন্দনেও 

আয়াস থাকে । স্পন্দনায়াসের 'কোন প্রকার ছুঃখ, বিষয় অনুভবের 

কোন প্রকার ক্রেশ, ্ৃযুপ্তি অবস্থায় থাকে না বলিয়৷ .স্ৃযুপ্তির 

অধিষ্ঠাতাকে আনন্দময় বলা হয়। প্রচুর অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। 
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প্রচুর আনন্দ থাক! এক বস্ত আর আনন্দ-স্বরূপে স্থিতিলাভ করা 
অন্ত বস্ত। এই তিনি প্রচুর আানন্দ-পুর্ণ, কিন্তু আনন্দ-স্বরূপ নহেন। 
তিনি আনন্দভূক। লোকে আয়াসশুন্য হইয়! থাকিলে যেমন তাহাকে 
স্থখী বলা যায়, সেইরূপ আয়াসশুন্ত স্বযুণ্তির অধিষ্ঠাতাকে আনন্দভুক্ 
অর্থাৎ স্থখের ভোভ্তগ বলা যায়। সর্ববপ্রকার স্পন্দনশূন্য ভাবে যে 
স্থিতি তাহাই হইল নিরতিশর স্থখ। এই স্খে সখী বলিয়৷ তিনি 
আনন্দভূক। ইনি চেতোমুখ। স্বপ্ন ও জাগরণ এই ছুই অবস্থার 
আনন্দ-ভোগের বা জ্ঞানের দ্বারম্বূপ ইনি। ইনি প্রাজ্ঞ। জাগরণ ও 

স্বপ্নীবস্থাতে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে, কিন্তু এই অবস্থাতে জাগ্রত 

স্বপ্রাবস্থাপেক্ষাও নিরুপাধি জ্ভান হয় বলিয়া ইনি প্রাজ্ঞজ। সেই জন্য 

এই প্রীজ্ঞ, আত্মার তৃতীয় পাদ । 
মুমুক্ষু। মা! জাগ্রৎ ও স্বপ্রস্থানের কথা বল! হইয়াছে। এখন 

স্থযুপ্তি কি এবং স্থৃযুপ্তিতে যিনি অভিমান করেন তিনি কি ভাবে থাকেন 

তাহাই শুনিতে চাই । 

শ্রুতি । জাগ্রত স্বপ্ন এবং স্ুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে একটা 

সমত| আছে সেই সমতা হইতেছে তত্বজ্ঞানের অভাব। তন্বজ্ঞানের 

শপ্রবোধটাই হইতেছে শিদ্রা। এই তিন অবস্থা তত্বজ্ঞানশৃশ্য বলিয়া 
একরূপ হইলেও অন্য বিষয়ে ইহাদের পার্থক্য আছে। জাগ্রৎ 

অবস্থাতে শ্ুল বিষয়কে জানিবার প্রবৃত্তি থাকে । এইজন্য ইহা দর্শন- 
বৃন্তি বিশিষ্ট । কিন্তু স্বপ্নাবস্থা হইতেছে অদর্শন-বৃত্তি বিশিষ্ট । অর্থাৎ 
স্থল বিষয়ের দর্শন হইতে ভিন্ন যে জ্ঞান তাহাই থাকে স্বদ্নাবস্থায়। 
এই জ্ঞানটা কেবল বাসন! মাত্র বলিয়া ইহা অদর্শন। এই বাসনাময়ী 

বৃত্তি যে অবস্থায় হয়, তাহা হইল স্বপ্ন । স্বপ্রকে সেইজন্য অদর্শনবৃত্তি 

বলে। কিন্তু স্বুপ্তিকালে জাগ্রতের মত কোন ভোগেচ্ছা নাই স্বপ্নের 

মত কোন .বাসনাও নাই। এই অবস্থায় আসিলে স্ৃপ্ত-পুরুষ কোন 

কাম বা ইচ্ছার কামনা করেন না, কোন স্বপ্রও দেখেন না। ্থুযুপ্তি 

বলে তাহাকে যেখানে কোন ইচ্ছাও খাঁকে না, কোন স্বপ্নও থাকে না। 
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ুষুপ্তিতে অভিমান করেন বলিয়া প্রাজ্জ পুরুষকে বলে স্ুযুণ্ডি- 
স্থান । 

মুমুক্ষু। মা! জাগ্রত স্বপ্র ও স্তৃযুপ্তি কোন্ বিষয়ে এক এবং 

কোন্ কোন্ বিষয়ে ভিন্ন তাভ! ত বুঝিলাম। কিন্তু ইহা বুবিয়া৷ আমি 
মুক্তির পথে চলিতেছি কিরূপে ? 

আতি। কোথায় বদ্ধ ইহা না ধরিতে পারিলে মুক্ত হইবে 
কিরূপে ? জাগ্রৎ, প্র, স্ুযুপ্তি এই তিনটি মায়াকৃত ব৷ মায়িক। যখন 
স্থল ভোগের বাসনা জাগে, তখন তুমি জাগ্রত"; যখন সুন্মন বাসন! মাত্র 

তোমার ভোগের বিষয়, তখন তুমি স্বপ্প দেখিতেছ আর যখন, কোন 

ভোগেচ্ছা থাকেনা] কোন বাসনাও জাগেনা তখন তুমি স্থপ্ত। 
সাধারণ জীবাত্বা এই তিন অবস্থায় মায়ার হস্তে ক্রীড়নকব। এইটি 

জীনিয়া “উদ্ধরেত আত্মনাক্মানং” আত্মা দ্বারা আত্মীর উদ্ধার কর। 

মায়ার হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার যে কাধ্য তাহাই মুমুক্ষুর 

সাধনা । এই সাধন! করিতে পার যাহাতে তাহার কথ! বলিতেছি। 

মুমুক্ষু। মা! বুঝিতেছি যিনি জাগ্রত স্বপ্ন ও স্থৃযুণ্ডিতে অভিমান 
করেন--করিয়া বদ্ধমত হয়েন, সেই অহংকারবিমুটাত্মা যখন আর 

অভিমান করেন না, তখনই তিনি মুক্ত । কোন কিছুতে অতিমান না 

করাই মুক্তি। অভিমান করিলে (১) জাগ্রৎ অভিমানী স্বুল বহিঃ- 

প্রজ্ঞঃ -বাহ্য বিষয় অনুভব করেন। (২) স্বপ্রাভিমানী অন্তঃপ্রজ্ঞঃ-_ 

বাসনামাত্র অনুভব করেন। (৩) স্থুবুপ্ত্যভিমানী একীভূতঃ প্রজ্ঞান- 

ঘন--নানাপ্রকারের বস্তু একাকারে অনুভূত হয় এবং নানাপ্রকারের 

জান মিশ্রিতের ন্যায় থাকে । 

আবার-_-(১) জাগ্রত অভিমানী এবং (২) স্বপ্নাভিমানী সপ্তীঙগ 

এবং একোনবিংশতিমুখ । (৩) কিন্তু স্ুযুপ্ত্যতিমানী কোন অঙবিশিষ 
নহেন, কিন্তু আনন্দময় ও কেবল চেতোমুখঃ। 

আবার-_(১) জাগ্রৎ অভিমানী স্থুলভূক। (২) স্বপ্নাভিমানী 
প্রবিবিস্ত বা সৃক্ষভুক্। (৩) স্বযুপ্তভিমানী-_ আনন্দভুক্। 
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প্রাজ্ঞ পুরুষ স্থৃবুপ্তিতে অভিমান করিয়া একীভূত প্রজ্ঞানঘন 
আনন্দময় আনন্দভূক্ চেতোমুখ যে হয়েন তাহা কিরূপ, তাহাই এখন 
বুঝিতে চেষ্টা কর। ৃ 

মুমুক্ষু। বল। কিন্তুমা! সপ্প ও স্ুষুপ্তিতে ত আমার করিবার 

সামর্থ্য কিছুই থাকে না। আমি যেন জড়ের মত অন্য কাহারও দ্বারা 

চালিত হই মাত্র। যদি কিছু করিতে হয় ত জাগ্রত ধরিয়াই করিতে 

হইবে । 

শ্ুতি। নিশ্চয়ই । তুমি ব্যগ্র হইয়াছ। আচ্ছা সাধনার কথা 

আবার এখানে দিতেছি আবণ কর। তুমি যখন জাগ্রত, তখন তোমার 
ইন্দ্রিয়গুলি ভোগ করিতেই ব্যস্ত । ইন্দ্রিয় বিষয় লইয়া যখন ক্রীড়। 

করে, তখনই জাগহ অবস্থ। । এই অবস্থাকে মানুষ অন্যরূপে পরিবর্তন 

করিতে পারে । স্থুল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ভোগ না করিয়৷ মানুষ 

ভাবনারাজো গিয়া! সুম্মন বিষয় ভোগ করিতেও পারে। স্বপ্নে যাহা 
ভোগ হয়, তাহা সুক্ষ হইলেও অশুভ ভোগও হইতে পারে। ভোগ- 

ত্যাগেই মানুষের স্বরূপবিশ্রান্তি হয়। ইহা একবারে মানুষ 

পারে না বলিয়া, মানুষ একবারে কন্মত্যাগ করিতে পারেন৷ 

বলিয়া, একবারে কামনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়না বলিয়া মানুষকে 

জাগ্রতের অভাব ভাবনারূপ শুভকামনা, শুভকণ্ম ইত্যাদি করিতে 

শিক্ষা দেওয়া হয়। প্ীভগবানের কম্ম যখন করে, আীভগবানের 

নিকটে থাকিবার কামনা! বখন করে, তখন মানুষের শুভকন্ম, শুভ- 

কামনা হয়। উহা হয় অন্তর-রাজ্যে, ইভা হয় ভাবনা-রাজ্যে। 

এ রাঁজ্যে বাভিরের ইন্দ্রিয় গুলিকে ঘুম পাড়াইয়া, বাসনা দ্বারা মনকে 
খাটাইতে হয় । প্রণবসাধনায় ধিনি অকারকে উকারে লয় করিতে 

পারেন, তিনিই জাগ্র অবস্থ! ভইতে স্বপ্রাবস্থায় গমন করিতে পারেন । 

এই পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলে মানুষ স্বপ্পের উপরও কর্তৃত্ব করিতে পারে । 

ইহাঁকেও যখন স্থযুপ্তিতে আনিতে সমর্থ হয় অথাৎ সর্ববভোগেচ্ছা ও 

সর্ববকামন! তাাগ যখন মানুষ করিতে পারে, তখন এক নূতন আনন্দময় 
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আনন্দভুকের অবস্থা! সাধনা দ্বারা লাভ করে। পরে এই বিষয় 
বিশেষরূপে শ্রবণ করিও। এখন একীভূত ইত্যাদি কিরূপ তাহাই 
শ্রবণ কর। 

মুযুক্ষু। আহ! ! অতি সুন্দর কথা ! মা বল। পূর্বে ত একীভূত 

কিরূপে ইহা বলিয়াছ, কিন্তু এখানে আমার আশঙ্কা এই যে প্রাজ্ঞ 

পুরুষও ত দ্বেতসহিত, তবে তিনি একীভূত এই বিশেষণ কিরূপে 
সম্ভবে ? 

শ্রুতি। রাত্রির অন্ধকার যখন দিবসকে গ্রাস করে, তখন যেমন 

ছুই থাকে না, সেইরূপ একট! অবস্থা স্বপ্ত পুরুষের হয়। জাগ্রৎ ও 

সপ্ন এই দুই অবস্থাতে মনের স্ফুরণরূপ দ্বৈতসমূহ থাকে । উহা কিন্তু 
আপনি আপনি যে আত্মা তাহ! হইতে ভিন্ন। তাহার উপরেই মনের 

স্কুরণ হয়। স্প্ত আত্মা আপনার আপনি আপনিরূপ কখন ত্যাগ করেন 
না সত্য, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন দিবার মত একটা আত্মবিস্মৃতি-রূপ 

অবিবেক দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েন বলিয়া তিনি আপনাকে একটা বিস্তৃত 
কারণশরীররূপে অবস্থিত দেখেন। সেই কারণরূপ উপাধিবিশিষ্ট 
আত্মাকে একীভূত বলা হয়। আপনাকে আপনি ন! জানা রূপ অজ্ঞান 
বা অবিবেকই স্ুপ্তপুরুষের কারণ-দেহ বা অব্যাকৃত উপাধি । 

মুমুক্ষু। বুঝিলাম স্থুযুপ্তি সময়ে সমস্ত কার্য্য কারণরূপ হইয়া যায়, 
আর সেই কারণরূপ উপাধি বিশিষ্ট আত্মাকে একীভূত বলা হয় কিন্তু 
এ কারণরূপ উপাধিবিশিষ$ আত্মাকে প্রজ্ঞানঘন এই বিশেষণ কিরূপে 
দিতেছেন ? আত্মা ত আপনন্বরূপে সর্ব উপাধিশৃন্ত ; ইনি ত নিরু- 

পাঁধিরপ | তথাপি প্রজ্ঞান্ঘন কিরূপে ? 

শ্রুতি। স্বপ্ন আর জাগ্রৎকালে মনের ক্ফুরণরূপ যে প্রজ্ঞান 

তাহা যে স্থুযুপ্তিতে থাকেনা তাহা ত নয়; থাকে। কিন্তু পৃথক্ 

পৃথক্ না থাকিয়া ঘনীভূত মত হয়। ইহাই অবিবেকরূপ 
হওয়ায়, ইহাকে ঘনপ্রজ্ঞা বা প্রজ্জঞাঘন এই বিশেষণ 

দেওয়া হয়। যেমন রান্িকালে দিবসদৃষ্ট সমস্ত পদার্থ 



'মাগুক্যোপনিষদ । ৫১ 

অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া ঘনবৎ হয় সেইরূপ। জলপুরিত কাল মেঘ, বৃষ্টি- 
ধারা সমুহ তাহার মধ্যে আছে কিন্তু বৃষ্টি হইতেছে না--সেই অবৃষ্ঠি- 
সংরস্ত অন্ভুবাহমত, তরঙজশুন্য সমুদ্রমত অথবা নিবাত নিঞম্প দীপ- 
শিখামত তিনি প্রজ্ঞানঘন। আরও স্পট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ 
কর। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় মনের স্ফুরণরূপ যে ঘটপটাদি বিভাগ- 
যুক্ত প্রজ্ঞান তাহা হুবুপ্তি অবস্থাতে, বুদ্ধি যখন তমোগুণরূপ অবিবেক 

দ্বার আচ্ছন্ন হয়--তখন ঘন অন্ধকার মত হইয়া! যায়। ঘটপটাদির 

বিজ্ঞান না থাকিয়া, ঘটপটাি বিভাগযুক্ত না গাকিয়া, এক অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারঘন একটি পদার্থ যেন হইয়া যায়। এই জন্য 
আত্মাকে প্রজ্ঞানঘন বলে। আনন্দময়, আনন্দভূক্ বিশেষণগুলির 

কণা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে । 

মুমুক্ষু। চেতোমুখ তিনি কিরূপে আর একবার বলুন। 
শর্গতি। মুখ বলে দ্বাকে। বোধরূপ যে চিন্ত তাহা! দ্বারা স্তপ্ত- 

শাত্বা স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থাতেও আগমন করিতে পারেন। স্মপ্ত আত্মা 

স্বপ্ন আর জাগ্রতময় প্রতিবোধরূপ চিন্তের প্রতিদ্বারভূত বলিয়া 

ইনি চেতোমুখ। 

মুমুক্ষ । ইনি প্রাজ্ঞ কেন এ সম্বন্ধে পুর্ন বলিয়াছেন নিরুপাধির 

জ্তান বা উপাধিশুন্য হওয়ার জবান তাহার প্ররুষ্টরূপে তখন হয় বলিয়া 

তিনি প্রাজ্ঞব। অর্থাৎ “আর কিছুই নাই” এই ভঙগানটি তাহার স্ুযুপ্তি- 

কালেও থাকে, কারণ নিদ্রাভঙ্গে মানুষ বালে গাহা বেশ ছিলাম । যদি 
জিজ্জাসা করা যাঁয় কিসে বেশ ছিলে, তখন বলে আহা ! আর কিছুই 

ছিল না, বেশ ছিলাম । “আর কিছুই ছিল না” এই ধে স্মরণ হয় 

সেই স্মরণটি কিন্তু সুযুণ্তির অনুভবেরই স্মৃতি। মাহা পুর্ব্বে অনুভূত. 
হয় তাহাই সু স্মৃতিতে চট আইসে। 

আর্মি । যদিও স্থপ্ত পুরুষের নিকট অন্য সমস্ত জ্ঞানের লয় হয় 

আর “আর কিছুই নাই”, এই অনুভব থাকার জন্য তাহাকে প্রাজ্ঞ 

বলা হয়, কিন্তু আরও এক কারণে তাহাকে প্রাজ্ঞ বলা যায়। স্বৃমুপ্তি- 
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কালে পুরুষ, সকল বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানরহিত হন সত্য, কিন্তু জাগ্রৎ 

'ও স্বপ্ন কালে উৎপন্ন সমস্ত বিষয়কেও তিনি জানিতে পারেন বলিয়া 

তিনি প্রাজ্ঞ । 

আর কিছুই 'নাই-আমিই আছি--আমিই সেই--নিরুপাঁধির 
সময়েও স্বরূপ জ্ঞানের এই ক্রমগ্ডলি বিশেষরূপে ধারণা করিও । 
আত্মার তৃতীয় পাদের কথা] জানিলে; এখন এই প্রীজ্ঞই স্বরূপ 
অবস্থাতে কি, তাহা শ্রবণ কর। 

ঘম কহ হন বল্ল হলী$ন্নহ্যাকযীন মলি: লহ দম- 

নাচ্মী ভি লুলালাল্ ॥£॥ 

এষ হি উক্তরূপঃ শুদবুদ্ধস্বরূপঃ প্পাবস্থঃ প্রাজ্ঞঃ সব্বেশ্বরঃ সাধি- 

দৈবিকস্ ভেদজাতম্ত সর্ববস্য ঈশ্বরঃ ঈশিতা প্রভৃঃ। নৈতম্মাৎ জাত্যন্তর- 
ভূতোহন্যেযামিব দাব্বন্্রল দি ভীক্য লল:” ইতি শ্রুতেঃ। এব 
সর্ববজ্ঃ অয়মেব হি সর্ববস্য সর্দভেদাবস্থো জ্ঞীতা ইতি এষ সর্বনজ্ঞঃ | 
আতএব এযোহন্তর্ামী মন্তরনুপ্রবিশ্য সর্দেষা" ভূতানাং বময়িহা 

নিযন্তাহপ্যেষ এব। সর্ববান্তঃপ্রেরক ইতি বা। এষ যোনিঃ কারণং 

সর্ববন্য যতঃ যথোক্তং সভেদং জগণ গ্রসুয়ত ইতি । জর্ববস্তৈষ যোনিঃ 
কারণং হি যতোতো ভূতানাং উৎপত্তিধবংসশীলানাং বস্তুনাং গ্রভ- 
বাপ্যয়ৌ উৎপত্তি প্রলয় অস্মাদেবেতি শেষঃ ॥ 

. এই প্রাজ্ঞ গাপনি আপনি শ্রূপে যখন স্থিতি লাভ করেন, তখন 

ইনি মায়াধীশ খলিয়। সর্বেবশ্বর । ইনি তখন সমস্তই জানেন বলিরা 

সর্ববজ্। ইনি তখন সকলের অন্তরে অনুপ্রবিষট হইয়া সকলের 

নিয়ামক--সকলকেই যথানিয়মে সঞ্চালন করেন বলিয়া অন্তর্ধামী । 
ইনি তখন সকলের যোনি--কাঁরণ; যেহেতু ইনিই সমস্ত ভূতের 
উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান। | 

মুমুক্ষু। সুপ্ত পুরুষ ত অবিবেকাচ্ছন্ন থাকেন। ইনি সর্বেবশ্বর 

কিরূপে ? 
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শতি। হ্ৃপ্ত পুরুষ অবিবেকাচ্ছন্ন গাকেন বখার্থ। মার স্থৃযুণ্ডি 
অবস্থায় “আর কিছুই নাই” ইহার শনুভব মার থাকে। কিন্তু যিনি 
সাধন দ্বারা জাগ্রখকে প্রপ্নে লয় করেন, এব" শ্বগ্াকে স্যুপি,ত ন্ 

ধরেন এ স্বুপিতে হিনি নিকুপাধিক হরেন কোন টি 
পাধা্গ না গাকায় তিনি অনুভব করেন “আর বি শ্ুঠ নাভ" ৪ 

অবস্থার আপনার চৈহগ্রপ্রূপে লক্য পড়ে। “আর চি নাই” 

মন্ুভুত হইবার পরের অবস্থাই ভইাতেছে “চৈতগ্য্সরূপ আমিই 
আছি।” আর “চেঠঞ্ুপরূপ আমিউ সেই |” সাধন দ্বারা এই 
পরূপাবুস্থ। লাভ করিতে পারিলে, স্থৃপ্ত পুরুষ দন্দরূপে থাকিয়াও মায়।- 
ধীশ হরেণ। থায়ার মধোই এই ব্রঙ্গাণ্ড। কাছেই তখন তিনি 

সর্বেশ্বর। তিনি শধিষ্ঠাড-দেধতা মহ সমস্ত কারধ্য-জগতের ঈশ্বর 

রুদ, বাসুদেব, ভ্রগা, উন্দমা, প্রজাপতি ধম, বামন, ইন্দ্র, আগ্রি, 
মশ্িনিকুমার, বরুণ, সুধা, বায়, দিক্ এই সমস্ত অধিদৈর সহিত 
শন্দস্পরশরূপরসগন্ধ ; বচন, আদান প্রদান, গমন, মলত্যাগ, রতিভোগ, 

সঙ্ল্লবিকল্প নিচর, অনুসন্ধান এব; অহংপন! এই সমস্ত অধিভূত বা 
বিষয় এবং সমস্ত ইন্দ্রির়ের শাসনকণ্ভী ইনি। 

মুমুক্ষু। ইনি সর্ববচ্ঞ, কারণ সর্বপ্রকার বিভাগাপন্ন এই প্রাজ্ঞ 

পুরুষই স্বরূপাবস্থায় বিভাগঘক্ত সমস্ত বস্তুর জ্ঞাতা। এই উত? 
শ্রুতি । ইা। জাখ্বৎ অবস্থায় স্থল জগতের জ্ঞাতা ইনি; স্বপ্া- 

বস্থার সুক্গম জগতের জ্ঞাত! ইনি; আর ন্থধুপ্তি শবস্থার এ দুয়ের 
ক!রণম্বরূপ মুল মধিগ্ঠাকেও হখন ইনি জীনেন তাই সর্বজ্ঞ | 

মুমুক্ষু। ইনি তখন মন্তর্বামী বেহেতু সকলের অন্তরে প্রবেশ 

করিয়া ইনি সর্ববভূতের নিয়ামক । এইত ? 
আতি। হা অ; ছঘিন্সা নিগ্ন্ ঘ্ঘিভ্সা স্সন্হী ঘ ঘ্ৃতিনী 

লব নহ্য ছঘিনী আহাৰ ঘ: ভঘিনীলন্নতী অলসন্ম ল ক্সান্লা- 

ন্নত্ঘাব্যক্কন: ॥ ইনি পৃথিবীতে ওতপ্রোতভাবে থাকিয়াও পৃথিবা 

হইতে পৃকৃ। ইহাকে পুগিবীর অধিষ্ঠাত-দেবতাও জানেন না; পৃথিবী 
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ইহার শরীর; ইনি পৃথিবী-দেবতাকে প্রেরণা করেন; ইনি সকলের 
আত্ম! ; ইনিই সর্বভ্তের অন্তণ্ণমী, সর্নবসংসারধর্্মবর্জিজিত অবিনাঁশী 

আত্মা । ইনিই জলরাশিতে, আগ্রিতে, অন্তরীক্ষে, বারুতে; স্বর্গে, সুষে্, 

দিকৃসকলে, চন্দ্র-তারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে ; সমস্ত ভূতে, 

প্রাণে, বাক্যে, চক্ষুতে, কর্ণে, মনে, তবগিক্দিয়ে, বুদ্ধিতে, বীষে-_ সর্বব- 

বস্তুতে মবস্থান করিয়াও এ সমস্ত হঈতে পুথক্; ইহাদের অধিষ্ঠাত- 
দেবতাগণও ইহাকে জানেন ন|₹ এই স্মস্তই্ই ইহার শরীর, ইনি 
ইহাদের ভিতরে গাকিয়। প্রেরণ। করেন: ইনি গাত্বা, অন্তযামী, অমৃত। 

ুমুক্ষু। অধিষ্ঠা-দেবতারাও ইহাকে জানেন না কেন £' 

শ্রুতি। জানিবেন কিরূপে ? এই অআন্তর্ধামী ভিন আর দ্বিতীয় 

দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, রিজ্ঞাতা যে আর নাই। যখন আর কেহই 
ই'হাকে জানিতে পারেন না, তখন এই অন্তর্ধামী আর কাহার দৃষ্ট, 
আত, মত ও বিজ্ঞাত হইবেন ? 

মুমুক্ষু । সর্বব্য যোনিঃ বলিতেছেন, যেহেতু ইনি কলের কারণ 

বা উত্পত্তিস্থান এই জন্য ত ? 

শ্রতি। ভেদ সহিত সর্দবঙ্গগহ ইভ! হইতে উৎপন্ন বলিয়।, ইনি 

সকলের যোনি। আর ঘটপদাদির উতপন্ভি আর বিলয় যেমন উহাদের 

উপাদান কারণ মৃত্তিক! হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ সর্ববভূতের উত্পন্ভি 
ও বিলয় যে ইনি ই হা হইতে ভিন্ন নহে মর্থাৎ সর্ববভূতের উৎপন্তি ও 

বিরায়-স্থান ইনিই । 

" মুমুক্ষু । ইহার পরে কি বলিবেন ? 

আতি। তুরীয় ব| চতুর্থ পাঁদের কগা বলিব । 

মুমুক্ষু। মা! এই যে জাগ্রত, স্বপ্ন, স্যুপ্তির কথা বলিলেন, 

এসম্বন্ধে আমার একটি বিশেষ কথ জানিবার মাছে। 
শ্রুতি। বল। 

মুমুক্ষ । মা! তুমি বলিতেছ-__আত্মা এক। ইনি এক হইয়াও 



মাওক্যোপনিষদ্। ৫৫ 

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন; এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন (ভোগ 
গ্রহণ করেন। মা! ইহা কিরূপে ভয়? 

শতি। বস! আমি তোমার, উপরে বড়ই প্রসন্ন হইতেছি। 
ইহাই ত জানিবার কগা। ইহা ধাঁরণ। করিতে পারিলে ধন্দরজগতে 

হার কৌন দলাদলি সম্প্্দার থাকে না! আগার প্রিয়ভন্ত শঙ্করা- 
চাষের গুরু গোবিন্দপাদাচা্য। তাহার গুরু গৌড়পাদাচার্থ্য। 
গৌড়পাদ মাও্ডুক্যের যেকারিকা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই বিষ 
তিনি ধরিয়াছেন। আমি তোমার সুবিধার জন্য তাহাও এখানে বলিরা 
যাইব'। 

এক্ষণে প্রথমে জাত্বা এক হইয়াও জাগ্র স্বপ্ন, স্যুপ্রিতে গাকেন 

কিরূপে তাহার কথ! সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি শ্রবণ কর। 
মুমুক্ষু। মা বলুন । 

শর্দতি। আত্মাই ব্রঙ্গ। ত্রন্মের অংশ কখন হয় না। 
নিরংশেহপ্যংশমারোপ্য কৃতন্সেইংশে বেতি পৃচ্ছতঃ। 
তন্ভাষয়োন্ররং ব্রতে শ্রুতিঃ শ্রোতুহিতৈষিণী ॥ 

ত্রঙ্গ ণিরংশ হইলেও শিষ্য, বুঝিবার জন্য, সেই ব্রঙ্গে আাংশের 

আরোপ করিয়া অংশাংশি ভাবে প্রশ্ন করেন। আোতার হিতের জন্য 

শগতিও শিব্যের ভাষাতেই অংশাংশি ভাবেই উত্তর দিয়া থাকেন। ফলে 
ইভা দ্বারা আত্বা। বা ব্রন্দের মংশভাব সিদ্ধ হয় না। 

মুমক্ষ। মা! ইহাই ত বুঝিতে চাই। আমার মনে হয় আত্ম 
সর্বকালে আপনার আপনি আপনি সচ্চিদানন্দন্বরূপে থাকিয়াও 
সমকালে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্থযুপ্তিতে বিচরণ করেন। চিরজাগ্রত এক 

জন ঠিক এক সময়েই জাগ্রত আছেন, আবার স্বপ্ন দেখিতেছেন, আবার 

স্প্তও আছেন_-ইহ৷। কিন্তু ধারণা করিতে পারি না । ইহা যেন মানুষের 

অনুভব সীমার বাহিরে । 

শর্তি। খগুচৈতন্যে ইহা অনুভূত হয় না। প্রথমে অখগুচৈতন্যে 
স্থিতি যিনি লাত করিতেছেন, তিনি পরমপদে স্থিতিলাভ করেন; 
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তিনিও ইহ! এ সমাধি অবস্থায় অনুভব করিতে পারেন না। কিন্তু 
বিনি নির্বিবকল্প সমাধি আরনু করিয়াছেন, চিনি সর্বদা আপনি আপণি 

ভাবে থাকিয়াও ব্বপ, জাগর, স্যুপ্তি লইয়া খেল! করিতে পারেন । এই 

সমস্ত মনুষ্য-বুদ্ধিতে, বিরুদ্ধ অনুভূতি ; ইহ ব্যগ্রিচেতন-ঘানুষে সম্ভব 
নহে; কিন্তু সম্িচৈতন্যাবূপা অবতারগণের ইহা আয়ভাধীন ৷ আমি যত 
সহজে পারি, তোমাকে ইহার ধারণা করাইর়। দিতেছি মনোযোগ কর। 

মানুষের যে চৈতন্য সেটা দেহব্যাপী মাত্র। মানুষ নিজের দেহের 

মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াই নানাবিষয় অন্ুভর করে। চেতন যে সর্বব- 
ব্যাপী তাহা মানুষ সাধারণভাবে শন্নভব করিতে পারে ন1। . কাজেই 

মানুষ নন্য কিছুর মধ্য হইতে নিজের দেহ ন! অন্য কিছু অনুভব করিতেও 

পারে না। কিন্তু যিনি সর্বব্যাপী, তিনি সমকালে সকল বস্তু অনুভব 

ন। করিবেন কেন ? মানুম ৬বদ্রানারায়ণ খখন থাকে তখন দারুণ 

শীত ন্ুভব করে, আবার £সই মানুষ শতকালেও ৬পুরাধামে সমুদ্র- 

তীরে শ্রীক্ষ অনুভব করে। কিন্তু ষিনি ৬বদরীনারায়ণ ও ৬পুরীধামে 

সমকালে ব্যাপির। আছেন, তিনি সমকালে এক অজেই শীত ও গ্রার 

মন্ুভব ন| করিবেন কেন ? যিনি সবেশ্বর-যদি বল যায় তীহার 

অনুভব করিবার শক্তিও আছে, তবে তিনি সমকালে সখ, দুঃখ, শীত, 
উ্গাদি অনুভব করিবেনই নিশ্চয় । এখন শাত্মার সমকালে জাগ্রণ্, 
নগ্ন, স্থযুপ্তি অনুভবের কথা বুঝাইতেছি আবণ কর। 

একটা দৃষ্টান্ত লও । মনে কর একটি বাড়াতে অনেকগুলি ঘর। 
একটি ঘর আলোকপুর্ণ। সেই গুপ্ত মালোকমণ্ডিত গৃহের ভিতরে 
প্রবেশ করিবার চারিটি দ্ধার। সেই জ্যোতিমণ্চিত গুহের মধ্যে একটি 
সুন্দর জ্যোতিণ্্নর গষ্ট্ল পদ্ম ফুটিয়া৷ রহিয়াছে । সেই পক্সের মবণাল 
কিন্তু গৃহের বাহিরে কোন জলরাশির মধ্যে প্রেথিত। তুমি কোন 

উপায়ে মৃণীলতম্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়। এঁ গৃহে প্রবেশ করিয়াছ। 
তুমি পদ্মটির সম্মুখে দীড়াইয়াছ। উপরে সীমাশুন্য আকাশের গায়ে 
দেখিতেছ আর একটি ছ্াদশদল পন্প, ছত্রের মত সেই অন্ঈদল_পন্মকে 
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ছাইয়! আছে। আর সেই ছত্রাকার নিন্মমুখ পন্মের পাঁপড়া হইতৈ 
স্বধাক্ষরণ হইতেছে । চ্গোতিম্ময় পদ্মের উপরে এক শীলাস্তোজ- 
দলাভিরামনয়না, নীলান্মরালঙ্কৃা, গৌরা্গা, শরদিন্দুস্ন্দরমুখী, বিস্বোস্ট 
রমণীমুণ্তি। মনে করা হউক- -ইতি বেদমাতা | "মনে করা ভউক-- 

এই কনকচম্পকদামবিভূষিভা, উন্তক্গপানকৃচকুন্তমনেহরাজা, চতৃণ্মুখ- 
মুখান্তোজপনহংসনধূ, ক্দ,কগী, নামিনীনাথ-লেখালগ্কতকুন্তলা, ভব- 

সন্তাপ-নির্ববাপণ-স্রুধানদী, জগজ্্ননীই  বাগ্বাদিনী মহাসরম্বতী। 
ইনি বন্তরূপধারিণা। মনে করা হউক- এই লোচনবিজিতকুরঙ্গী 

হান্দ 'কুবলয়দলনালাঙ্গী। স্ুন্দরহিমকরবদনা, কুন্দস্ত্ুরদনা, গমন- 

পিজিতকাদন্ব! জগদন্বা আজ বামকুচনিহিতনীণা সঙ্গীতমাতৃকা সাজিয়া- 

ছচেন। এঠ নবজলকন্পোললোচন। দয়ম[নদীর্ঘনয়নে, করুণা-তরঙ্গ-উদ্বেলিত 

শপান্জে গাজ বঙ্কতবীণাগুপ্তীনে ভরিতজদয়া । মনে কর হউক - 

এই গঙ্কারপঞ্জরশুকী, উপনিষদৃষ্ভান কেলীকলকগ্গী, আগমবিপিনমযূরী, 

মণিম্য়দিব্যাভরণা আজ এ দিব্যালোকমণ্ডিত গৃহে শুভর অফ্টদল 
পাক্সসন উপবেশন করিয়! গ্লাণাবাদন করিতেছেন। মারের কেশপাঁশ 

গীবাদেশে বিগলিত ; মা তন্ধাতাড়নে তালরক্ষ। করিতেছেন : আর 

ইহার সুন্দর কর্ণভূষণ মদুমন্দ আালোডিত হইতেছে । বাণাবাদানে 

বাপূৃত থাকায় ই'হার দেহ মুছুমন্দ কম্পিত হইতেছে । ম। বীণীবাদন 
করিতেছেন মার তাহার আসনপন্মের সম্মুখে একদিকে এক রক্তবর্ণ 

চতুন্মুখ পুরুষ, তাহার পরে নবঘনশ্যামল বর্ণ আর এক স্থন্দর পুরন, 

কাভার ও পরে মৌল চন্দ্রদলং গলে চ গরলং জটে ঢ গঙ্গাজলং বুজত- 

গিরিনিভং এক পুরুষই হারা পিশ্মিত নয়নে ই'্ার দিকে চাহিয়া 

টাহিয়। কি এক প্রেম-সমুদ্রে যেন নিমজ্জিত হইতেছেন। আরও কত 

ভক্ত, এ মুণীলতন্কুর মধ্যপথ দিয়া এ গুহে প্রবেশ করিয়াছেন । তুমিও 

গবেশ করিরাছ। 

এ জ্যোতির্মপ্িত প্রাসাদের এক গৃহে এ দৃশ্য । ন্তত্র আর এক 
গৃহ অন্ধকারাচ্ছন্ন । কতকগুলি লোক সেই অন্ধকার শিঃশকো বসিয়। 
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বিমাইতেছে। চগড খাইয়া মানুষ যেমন জাগিয়াও স্বপ্ন দেখে, ইহারা 

সেইরূপ এ অন্ধকার গৃহে বসিয়! বসিয়া কত প্রকারের স্বপ্ন দেখিতেছে। 
উপরের দুষ্টান্তটি শুভ তাঁবনাম্য় রাজ্যের কথা-_নীচের দৃষ্টীন্তটি 
শুভ ভাবনাময় রাজোর স্বপ্ন। 

আরও দূরে আর এক গৃহে কতকগুলি লোক নানাপ্রকার লৌকিক 
আমোদ প্রমোদে, কেহ বা লৌকিক আহারে উন্বান্ত হইয়! বহুবিধ 

কথার আলাপ করিতেছে । 

তিন প্রকোষ্ঠে তিন প্রকার কাযা হইতেছে । মনে করা হউক 

প্রাসাদটি যেন জীবিত হইল । এ জীবন্ত প্রাসাদ তখন সমকালে. এই 
তিন ব্যাপার অনুভব করিবে কি না তাহাই বল? 

আত্মাই এরূপে এই দেহ-গেহে দহরাকাশে স্বৃপ্ত, আনন্দময়, 

আনন্দভূক পুরুষ। পুর্ন দৃষ্টাস্তের আনন্দের সহিত এ আনন্দের 

সাদৃশ্ব নাই। এ আনন্দ সর্বনপ্রকীর আরমশূন্য, নিরায়াস আনন্দ । 

এই আত্মাই আবার কণকুহরে স্প্নরাজো সুম্মন সংস্কার লইয়া কি 

এক বাপারে বাস্ত। আবার ইনিই দক্ষিণ চক্ষে সমকালেই স্থুল বিষয় 

লইয়! তাহাই উপভোগ করিতেছেন। একই পুরুষ সমকালে এই 
তিন অবস্থায় তিন প্রাকার ভোগ লইয়। আছেন। ইনিই সমকালে 

জীগ্রৎ পুরুষ, স্বপ্ন পুরুষ ও সুপ্ত পুরুষ। ইনিই সমকালে স্থুলভুক্, 

সঙ্মমভূক্ ও আনন্দভূকৃ। একজন মানুষ চৈতন্য-সমাধি লাভ করিয়া 

হাঁপনি আপনি ভাবে সর্বদা থাকিয়। যদি সকল কথা কহিতে পারে, 

সকল 'কথ। শুনিতে পারে, সকল কার্ধা করিতে পারে, তবে এই 

সর্নেশ্বর অন্তর্যামী মায়াীশ কেননা আপনি আপনি থাকিয়াও জাগ্রত, 
স্ব, ক নসিডি? বিচরণ করিবেন ? আ্চতি তাই বলিতেছেন__ 

নতৃমঘা লত্কালন্হ্স তল রি 'ব্নভ্বহলি দুলাত্বানহস্্রনমলায 
সরব হনানু লানন্লালব্ববজ্ববনি ব্রসান্তন্থ বুত্বান্নত্্ || 5181২ 

শ্্রশ্বহাব্হ্ঘন্ । 
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অসঙ্গ এই আত্মা যেহেতু জাগরিত অবস্থা হইতে যেল স্বঘ, আগর, 

হইতে স্বযুপ্তি, আবার স্থযুপ্তি হইতে স্বর ও জাগরণ-ক্রমে অনবরত 

সঞ্চরণ করেন, অথচ ইনি স্থ: ত্রনন হইতে, ভিমন তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা 
দেখান হইতেছে । নদীক্রোতে অব্চিলিত মহাসওস্য যেমন নদার 

উন্ভয় কূলে সঞ্চরণ করে অথচ বারিপ্রবাহে প্রাতহত হয় না, পুরুষও 
সেইরূপ কক্ষ্যমান্ ন্তরদ্বরে অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগরণে সঞ্চরণ ফরেন। 

এখন শ্রীগৌড়পাদাচার্মোর কথা শ্রবণ কর। 
অব্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি | 

[ অথ গৌঁড়পাদাচাধ্য রত কারিকারাং প্রথম আগমাখ্য প্রকরণীরন্তঃ 1 
বহিঃ গ্রে বিভুর্বিিশ্বো হ্ান্তপ্রজ্জস্ত তৈজসঃ। 

ঘনপ্রচ্ছস্তথা প্রা এক এব ত্রিধা স্থিত; ॥১ 

দক্ষিণাক্ষি মুখে বিশ্ছো মনন্যন্তস্ত তৈজসঃ 

আকাশে চ হৃদি গ্রান্প্রিব। দেহে ব্যবস্থিতঃ 1২ 

বিশ্বো হি স্থুণভূঙ শিত্যং তৈজমঃ প্রবিবিদ্ত ভূক । 
আনন্দভূক্ তথা আজজতপ্রিধ। ভোঁগং নিবোধত ॥৩ 

স্লং তর্পরূতে বিশ্ব: গ্রবিবিক্তন্ধু তৈজসম্। 

আনন্দশ্চ তথা ওাটিং রিপা তৃপ্তিং নিহোরত ॥৭ 
ত্রিযু ধামন্থ রর ততৌজাং ভোক্তা ঘণ্চ প্রকাণ্ড । 

বেদৈতদুভরং 

একই আত্মাকে ঠিনভাবে অবাস্থত দেখা বার। তিনিই বহিঃ প্রজ্ঞ, 

অন্তঃগ্রজ্ঞ ও ঘনপ্রঞ্ঞ ঝ প্রজ্ছান থন। ঘখন বহিঃপ্রদ্ধ তখন ভিনি বিউঁ 

রূপ বিশ্ব পুরুষ; যখন শন্তঃপ্রজ্ঞ তখন ভার তৈদস পুক্তখ আর 
বখন ইনি ঘনপ্রভ্ভ না গুভভ্তানঘন তখন এই পুরুষের শাম প্রাঞ্জ 
পুরুষ। এই একই আত্মা ভিন কারে দেহে অবস্থান করিজেছন। 
বিশ্বপুরুষ দক্ষিণ চক্ষুরূপ রে অবস্থিত, তেজস পুরুষ মনে অবস্থিত 

আর হধ্ৰ আকাশে প্রান্ত আত্মা অবস্থিত। বিশ্বপুরুষ সর্বদা স্থুল 
বিষয়ই ভোগ করেন; তৈজস সর্ববনা সূষ্ষন বাসনাময় বিষয় ভোগ 

৮ 

গ উজানো ম লিপাতে ॥৫ 
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করেন আর প্রাজ্ঞ পুরুষ সর্বদা আনন্দমমাত্র ভোগ করেন। একই 

শাতবার তিন অবস্থার ভোগজ তৃপ্তিও তিন প্রকার । স্কুল বিষয়ে বিশ্ব- 

হাত্মার তৃপ্তি জন্মে ; সুক্ষ বিষয়ে উঃ আর আনন্দমাত্রে প্রাজ্ঞ 

পরুষের ভণ্তি সাধন করে । জাগ্রৎ দগ্ধ সুুপ্তি এই তিন ধামে ঝ। 

স্থানে যে সমস্ত ভোগা বস্তু এবং ধিনি ভোক্তা বলির! কণিত হয়েন 

ই উদ্ভয়কে ধিনি জানেন তিনি বিষয় ভোগ করিয়াও তাহাতে লিপ্ত 

| ও গ্ $1 

নুমুক্ষ: । বাহিরে গুল প্রজ্ঞ। বিশিষ্ট যিনি, তিনি বিভুরূপ বিগ্ব- 
পুন্ষে। শপ্চরের সুষ্ঘন প্রজ্ঞা বিশিষ্ট যিনি তিনি তৈজস পুরুন আর 

ঘন প্রাজ্ঞ ধিনি তিনি প্রাজ্ঞ পুরুষ এই তিন যে এক তাহার 
দুভৃতি কিরূপে হয় £ 

পতি! জাগ্র, স্ব ও সুযুপ্িকালে বর্ববরই “সেই আমি” এই 

"কার প্রতীতি সকলেরই হয় “মঃ স্ৃপ্ুঃ সোহ্হং জাগন্তীতি” যে শামি 

শি! গিয়াছিলাম সেই আমিই জাঁগিয়াছি এই অনুভব সকলেই করে। 
এই আনুনন্কান দার! আহ্ধ। ঘষে এক ভাগ নিশ্চর করা ঝায়। যদিও 
এক আন্মা জাগ্রত স্বপ্ন জুবুপ্ডি এই তিন অবস্থাতে রতীত হয়েন তথাপি 
মি ই অবস্থায় হইতে ভিন্ন, এং অবস্থায় হইতে অতিরিক্ত ব। 

পক | শি শুদ্ধ এবং অগঙ্থ অরাও জাগদাদি অবস্থা! দোষে ভিশি 
দুষ্ট হন ন!) জাঁগ্রদাদির দোব তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । 

মুনুগা | হাসা শুদা কিরূপে তাহাই বলুন । 

শগতি। পণ, অধন্ম : রাগ দ্রেষ এইগুলি হঈছেছে মূল। এইগুলি 
হান্ঠঃকরণের ধন্মী। চাতা। এ সমস্ত অমলিন হইতে ভিন্ন বন্ড । 

আমি গামি লৌকে ঘাহাকে কারে তিনিই আন্ধার সুচক। আামিটি 
নাহাঁতে মাখা$ তাহাই তইয়। বায় আমার । শার্থাৎ বাহাতে আমি 
আভিমান কর তাহাই হয় আাঁনার। কাঁজেই যাহাকে আমার বলিবে 
-তাহারই দুঃখ কন্ট মলিনত| যেন *আমিতেপ মাখান হইবে। অন্তঃকরণে 

মখন অভিমান কর মার বল আগার মন, শামার শন্তঃকরণ তখন 
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অন্তঃকরণের মলিনত। ঘে ধর্ম, আধক্ম, পাপ, পুণ্য, রাগ, দ্বেষ এই 

সমস্তই যেন আত্ম(র কলঙ্ক ভইয়! যায়। কিন্তু আত্মা! ধিনি তিনি 

কখন মন নহেন। কাঁজেই মানের ময়লা বাতা তাহ। শাম্মাকে কখন 

পবিত্র করিতে পারে ন।। আামি মন নই ইভা ভাবা কর দেখিলে 
এই মুহর্তেই তুমি খে গুদ্ধ ভাহ। বুঝিতে পারিলে | 

মুমুঙ্ছ 1 আত্মা অসঙ্গ কিরপে ? 

শ্রুতি । পিট দ্রষ্টা ঘটান্তিনন” ঘটের 'দন্ট। নিনি তিশি ঘট হইতে 
ভিন এই ল্যায়ে ভূমি দেখ রাগবেষাদির দ্র তুমি কিন! । ভূমি '্রট। 

বলিয়। ভুমি মস্ত! শ্রুতি বলিতেছেন ন্িফভীক্সত হত “লী 

জকি” এভ পুরুষ গসঙ্গ” আত শামি সৈউ” | এই মণজ আতি 

প্রমাণে বুঝ! মার এই শান্ধা অনা সমস্য বন্ত ভইতে ভিন, আস! একই 

বস্ত; আত্ম ভ্রম্টা ; আত্ম। শুদ্ধ গার শান অসঙ্গ | এলক্যঘা মক্া- 

মন ভল জু গলুত্ভ্ববলি দৃলত্মানব্লাকস ঘুক্ল: |” তি এক 

দৃন্টা্১ও দিতেছেন ! 
মুমু্ী | পুর্বে বলিয়াছেন গাঞ্ত অবন্থাই সর্ববগাকার সাধনার 

ভিন্তি। হচ্ছ! এই জাঞাও আবস্থাতে ক বিশ, তৈজস ও সুণ্ড পুরুষের 

শান্ুভব হয় ? 
শ্তি । হয় । কিনূপে হর ভাহা দেখ । *রক্ষিণাঞ্ষি মুখে বিদিঃগ 

দক্ষিণ নেত্ররূপা দ্বার দিয়া বিশ্ব পুরুষকে আনুভব কর! যায় । শুল 

বিষয়ের দ্র! যে বিশ্বপুরুষ সেই দ্রষ্টা ধ্যাননিষ্ঠ নিরশ্বপুরুষকে দক্ষিণ 
নেত্ররূপ দ্বার দিরাই 'গন্ুভব করা যায়। শ্ুতিও ইহাই বলিতেছেন, 

“ভুন্ত্ী ্থ ন লালন: মী$ম হুদ্ছিবন্ছন্ দুণ ইতি শ্রদতেত। 
বৃহদারণ্যক শ্র্তি বলেন --এই যে দক্ষিণ মক্ষিস্থিত পুরুব ইনিই 

প্রসিদ্ধ ইন্ধ মর্থাৎ প্রকাশবান্ এই নাম বিশিষ্ট । “ইন্ধ” হইতেছে 

প্রকাশগুণ 098 সুধ্যান্তরগত নি বিরাট আত আবস্া। || বৈশ্বানর | এই বৈশ্বানর 

আর চক্ষুতে অবস্থিত ডা টা এই দুই পু পুরুষই এব এক । 

মুমুক্ষু। ম। ! এই দুই দ্রষ্টা এক কিরূপে ? ই চাদের সমষ্টি ব্যগ্ঠি 
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রূপ ভেদ ত আছে, আরও স্কুল সুমন দেহধারণরূপ ভেদও ত 

আছে ? | 
আর্তি । ভাল করিয়া প্রশ্ন কর। 

ুমুক্ষু। সূর্যামগুলান্তর্গত সমষ্টি-সৃক্ষাদেহবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ আর 
চক্ষুগোলকশ্থিত ইন্দ্রিয় সকলের অন্তুগ্রহ-কর্তা হিরণ্যগর্ভ ইহার! 
ত সংসারী জীব হইতে ভিন্ন। আবার সূর্য্মগুলান্তর্গত সমষ্টি স্থুল 
দেহের অভিমানী ভার চক্ষাগোলকের শনুগ্রহ্-কর্তা বিরাট আত্মাও ত 

ভিন্ন। ব্যটিদেহে অভিমানী দক্ষিণনেত্রস্থ ডন্টা, ঢুই চক্ষু আর 

ইন্দ্িয়ের নিয়ামক এবং কার্ধ্য কারণের স্বামী বে ক্ষেরদ্র তিনিও এ 
ছুই সমষ্টি দেহের অভিমানী হিরণ্যগর্ভ এবং বির হইতে ভিন্ন ইহা 

হঙ্গীকাঁর কর| হয়।' যদি তাই হয়, তবে সমগ্রি ও ব্যটি ভাবে স্থিত 

জীবের যে ভেদ তাহার একত| কিরূপে সিদ্ধ হয়? 

শ্রুতি । সমটি ও ব্যগি আত্মার যে ভেদ সেট। কল্পিত ভেদ মাত্র। 
ঘটাকাশ ও মহাকাশের কি বাস্তব ভেদ আছে? উহা বাস্তনিক 

ভেদ । অর্গত বলেন--“ছন্দীবন্ব: তপন শু” একটি মাত্র 

দেবত!__ প্রকাশশীল আত্মা, সমস্তভৃতে গুঢভাবে অবস্থিত । গীত! স্থৃতিও 

বলেন “ক্ষেত্রজ্ঞধগপি মাং বিদ্ধি সর্ণন ক্ষেত্রেযু ভারত” “অবিভক্ত” 

ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্”। হে ভারত। সর্বক্ষেত্রে সর্ববশরীরে 
ক্ষেত্রের জ্ঞাত। ধিনি তিনি আমিই ইহা ভুমি জান। আবার সমস্ত 
ভূত ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট হইলেও আমি বাস্তবিক বিভক্ত না 
হইয়াও বিভন্তবহ ভাহাদের মধ্যে অবস্থিত । কাজেই ইহা নিশ্চয় 
হয় যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ে আমি থাকিলেও দক্ষিণ নেত্রে দর্শনপটুতা ও 
তজ্জগ্য জ্ঞানের স্পষ্টতা দৃষ্ট হয় ; এই জন্য দক্ষিণ চক্ষুতে বিশ্বপুরুষের 
বিশেষভাবে অবস্থান বলা হয়। 

মুমুক্ষু। বুঝিলাম আত্মা একই। ব্যগি ও সমষ্টিগত যে ভেদ 
সেটা কল্লিতভেদ দার বা উপাধিগত ভেদ মাত্র। এখন বলুন, জাগ্রত" 

“নে বিখপুরুধের মত তৈজস পুরুষকে কিন্ধূপে অনুভব করা যায়। 
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শর্তি। আচ্ছা দেখ। জাগ্রতকালে স্ুল স্থল বিষয়ের হানুভব 
হয়। কিন্ধু স্বপ্রকালে জাগ্রতের স্কুল পার্থ সমুহ বাসনারাপে, এ্রকট 

হয়।, দু পুরুষ, সুমন বাসনারূপেই উহাদিগকে দেখেন । . দৃক্ষিণ, 

অক্ষিস্থ দ্রউ। পুরুষ জাগ্র২্কালে স্থুনন্ধপ দেবিনা খন চক মুদি 
করেন, তখন পুর্রব-দৃষ্ট রূপের জ্ঞান হইতে উদ্ভুত বাঁসন!রুপেই তিনি 

মন দ্বারা উহ! দেখিতে থাকেন। প্রক্ত পক্ষে এী দেখাটা ইন্ডির ছাতা 
দর্শন নহে, উহা মনের,দ্বারা স্মরণ মাঁর। এরূগে স্মরণকর্ঠা এ 

বিশ্বপুরুষই তৈজন পুরুষ । এক পুরুষই দেখেন এবং স্মরণ করেন। 
যখন দেখেন তখন হিনি বিশ্ব, যখন স্মরণ করেন তখন তিনি হৈজসু। 
তবেই দেখ বিশ্ব ও তৈসের ভেদ কোখায় রছিন আবার বলি 

আবণ কর। জাগ্রত দক্ষিণ চক্ষে স্থিত নিশ্ুপুরুধ একট| কুরূপ দেখিনা 

চক্ষু মুদ্রিত করিলেন ; করিয়া পুন্র-দূষ্ট কুরূপকে মনে মনে স্মরণ 

করিতেছেন আর তিনি আপ্রবঙ উভাকেই বামনান্পে গুকটিত 
দেখিতেহেন। জাগ্রাতে যেমন ইহা হয়, দপ্পকীলেও ৮, হয়। 
তাই বল! হইল গ্যনসি শানুশ্য তৈজসঃ |: অর্থাত মনের ভিভর যে 

চৈজস তিনিই বিশ্ব পরান । 

সুক্ষু। এখন বলুন ইনি 

তি । এই পুরুষই জদয়াকাশে পাজ্জ বলিয়া অভিহিন্ত। জাগ্রত 

পুরুদই স্বৃগুপুরুষ কিরূপ এখন দেখ। বে পুরুষ বিশ্ব ও 

তজস ভাবে প্রাপ্ত হন, তিনিই আবার দর্শন ও স্মরণ ব্ধপ ব্যাপারের 

নিবুভিতে জদয়াকাশে স্থিত প্রাত্ পুরুষ হয়েন। 

রূপের দর্শন ও স্মরণ ছাড়িয়া রে আকাশে €( অব্যাকৃতে 
স্থিত জীবের সহিত প্রাজ্ঞের কোন ভেদ নাই। এই জগ্যই ইনি 

একীভূত (বিষন্ন ও বিষয়ী রূপ আকার ৮৮৮ হাবার একীভূত 

বলিয়াই ইনি ঘন প্রচ্ছ্ অর্থাৎ বিশেষ জ্্রানও নাই, অন্যরূপ্ জ্ঞানও নাই। 

বুঝিতেছ যিনি বিশ্ব ও তৈজস ভাব প্রাপ্ত হয়েন, তিনিই স্মরণকুপ 
ব্যাপারের নিবৃত্তিতে হৃদয়গত আকাশে স্থিত .হইয়) প্রাজ্ঞ একীভূত, 

“আকাশে চ ছদি প্রা? কাপে 7 4 
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এবং ঘনপ্রজ্ঞ হুইরা থাকেন ; কারণ তখন মনের আর কোন প্রকার 

স্পন্দন থাকে না। দর্শন আর স্মরণ এই দুইরূপেই মনের স্ফুরণ 
হয়। ইহাদের অভাব হইলে এই পুরুষ অব্যাকৃতময় প্রাণরূপে 
অবস্থান করেন.-ইহাহ, জাগ্রতের শ্ুৃযুপ্তি। শ্রুতি বলেন- দাক্ছী 

স্ীনান্ লঘাঁন্ ধন্্রন্ন ইতি। প্রাণই এই আমন্তকে আপনাতে 
₹হার করেন। এই জন্য অব্যাকৃতময় প্রাণরূপে আগ্রত্গত সুষুপ্তি- 

কালে যে প্রাজ্ছের অবস্থান হয় বল! হইল, ইহা যুক্তিযুক্ত । এখানে 

ইহাও স্মরণ রাখ যে. তৈজস চি হিরণ্যগর্ভ ; কারণ "জলীলমীও্য 
ই-্যাদি শি 5ভ্য এই পুরুষ মানোময়। মন যাহা, তাহা 

লিঙ্গরূপ। এই মনে স্থিত দয়! গিনি তৈজস, তিনিই ভিরণ)গর্ভ 

মুমুখু 1 আচ্ছা স্ুণ্তকালে ইনি শব্যাকৃতময় খআণরূপে 

থাকেন ইহা কিরূপে হইবে? স্তুযুপ্তিকালে প্রাণত ব্যাকুতাত্ক অথাৎ 

ব্যক্তীভূত। প্রাণ ত তখনও শাম ও রূপের সহিত ব্যারুত অর্থাৎ 

স্প্টভাঁবে যুক্ত । কারণ থে পুরুষ সুপ্ত অবস্থার আছেন, তীহার নিকটে 

যে মানুষ বসিয়া থাকে নে অতিশয় স্পষ্টরূপে প্রাণের ব্যাপার দেখে । 

তবে প্রাণের অব্যাকৃতত। কিরূপে সম্ভব হয় ? 

এটতি। নাল করিয়া ধারণা কর। যাহ অবাকত তাহাতে দেশ 

ও কাল কৃত পরিচ্ছেদের অভাব থাকে । তুমি বলিতেছে_যখন 

'আমার প্রাণ “অমুকের প্রাণ" ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিশন 

প্রাণের প্রতীতি হইতেছে, তখন প্রাণকে অব্যাকুত, অবিভক্ত, এক - 

এইরূপ, বলা যায় কিরূপে? সত্য কথা। কিন্তু ববুপ্তিবান্ 

পুরুষের দৃষ্টিতে প্রাণের দেশকাল বিষয়ে পরিচ্ছিননতা থাকে কি? 
এই জন্য বলা হয়-_্থযুণ্তিবানের...প্রাণ, ও অব্যাকৃত এই ছুই এবচ। 
“আমার প্রাণ” বলিয়া অভিগান যিনি করেন তাহার কাছে প্রাণ 

ব্যাকৃত বলিয়া বোধ হয় সত্য, কিন্তু ন্ুযুপ্তি অবস্থাতে দেহাদি 

সম্বন্ধাধীন বে পরিচ্ছিন্ন ভাব তাহার কিছুই ত থাকে না। সেই জন্য 

এ সগয়ে “আমার প্রাণ” এইরূপ অভিমানেরও তখন নিরোধ হয়। 
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হয় বলিয়াই প্রীণকে তখন অব্যাকৃত বল! হয়। যেমন মরণের অভিমান 

যার নিরোধ হয় সেই লোকের প্রাণকে অব্যাকৃত বল! হয়,সেইরূপ প্রাণ 

অভিমানী পুরুষেরও ্ৃযুপ্তিকালে প্রাণের গভিমানের নিরোধ হওয়ায় -- 

প্রাণকে অব্যাকৃত বলা হয়। তাই বল। হইতেছে, অভিমান নিরোধ 
৮ পিএ চর 

হইলেই প্রাণ অব্যাকৃত। আরও দেখ, জগতের উৎপত্তির বীজ 
5 

ভইান্েছেন অপিদৈ পুরুষ অর্থাৎ বে পুরুধ আব্যাকৃত প্রকৃতিরও 
শপ সপ. শশী পাপী সিসি 

৯, লজ 

হিস চস “র পি 

সধ্যক্ষ না যো এই পুরুষ রে যেমন রিডার পি 
৯... 

পন শিপ শপ উরি 

আর'ম্বগ্রের ঠা টা এইজ জন্য জি রি স্বরূপ 

দল টধুপ্তিকানান প্রাণ ও আব্যাকৃত উভয়ই এক। কারণ অব্যাকৃত 

বস্থাপনন প্রাণ ও হুপ্ত পুরুষ এই দ্বরেরই যে অধিষ্ঠান-চৈতন্য তাহ 
এক; সেই জগ) পরিছিন্ন উপাধি বিশিষ্ট যিনি জীবমত-_তিনি ও 
অব্যাকৃত উভয়েই এক। এইরূপে গ্রাণকেই একীভূত, গ্রজ্ঞানঘন, 
সর্ণেব্খির ইত্যাদি প্রাও্তপুঞ্ষষের বিশেষণ বিশিষ্ট বল। হয় । 

মুমুক্ষু। না! যে প্রাণকে আমরা প্রাণবায় বলি, পেই প্রাণই কি 
একীভূত প্রজ্ঞানঘন সর্বেশ্বর প্রাণ, মে প্রাণের কথ! আপনি 
নলিতেছেন ? আব্াকৃতই প্রাণ কিূপে ? 

আগতি। আবণ কর। ঘাব্ববন্মল দি নী লল:-.-হে প্রিয়দশন 

মন যাহ।, তাহা প্রাণরূপ বন্ধন অর্থাৎ স্ববৃপ্তিকালে আপনার ' লয়ের 

আধাঁর। ুযুপ্তিকালে মনের স্পন্দন থাকে না। স্পন্দন না থাঁকিলেই 

মনের লয় হয়। কোথার এই মন লয় হয়? প্রাণে । এই শ্রোতি- 
প্রমাণে অব্যাকুতকে প্রাণ বলা হইতেছে | 

মুমুক্ষ । আচ্ছ!! “হন ভব তন্ন স্সামীন্+ হে সৌম্য ! 
আর সত ব্র্গই ভিলেন, ইহাতে ত মনে ভয় সঙ রূপ ব্রঙ্গই প্রাণশব্দ- 
বাচ্য ; অবাকৃত নহে £? 

শ্তি। না, ইহাতে দোষ হয় না। কারণ সৎ রূপ ব্রন্গেরই 
বীজ্জরূপতা অঙ্গীকার করা হইয়াছে। আর ঘগ্ভপি, এ শ্রতিতে সৎ 
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ব্রঙ্গাকেই প্রাণ ধলা হয় বল, তৰ ইহাও বল যে, জীবপ্রসব-বী্জাত্বকন্ব 

অপুরিতাগ করিয়াই সঙ্জ ব্রঙ্গা প্রাণশববাচ্য অর্থাৎ জীবসমূহের 

উত্পন্তির বাজত। লইয়াই সত ব্রন প্রাণ! যদি বল নিবর্বীজরূপ ব্রঙ্গাই 
প্রাণশন্দের বাচা ইহাই আ্ুতির অভিপ্রায়, তাহা হইলে তি “লন 

লনি” “নী নাভ্রালিনন্নন্ন” “সন্মহীন ললুনিজিলাহৃশ্বী ্সন্বকিনা- 

হি” অর্থাত শিগুণব্রপ কাধারূপ নহেন, কারণরূপও নহেন; তাহার 

নিকটে কারধ্যের নিবৃত্তি হইয়া যার; তিনি বিদিত (কাধ্য) হইতে অন্যরূপ 

এবং ভবিদিত (কারণ ; হইতেও অন্যক্ধপ ; এইরূপ ভাবে নিগুণ- 

ব্রঙ্গাফে কখন বলিতেন না, আবাঁগ স্মৃতিও ধলিতেন না “ন সৎ তৎ 

ন।সদুচ্যতে” তিন সৎও নহেন, আর অসগু৪ নহেন। তবেই দেখ বদি 

নিগুণ বা নিববীজ ব্র্গাই 'প্রাণশব্দবাঢা হয়েন, তবে সুমুপ্তি আর গ্রলয়ে 

সঙ ব্রঙ্গে লীন জীবপুঞ্জের উত্থান অসন্তব হয়। হয়না কি? কেননা, 

মন যখন প্রাণে হায় হইল, জার প্রাণকেই বদি নিববীজ ব্রঙ্গা তুমি বল 
তবে নিব্বীজে যাহা লর হইল, তাহা! নিববীক্জত্বও প্রাপ্ত হইল, সেখান 

হইতে মহাগ্রলয়ের পরে বা সুষুপ্তির পরে জীবপুঞ্জের পুনরুখানের 
সম্ভাবনা কোথার ? কিন্তু শ্বুপ্তর পরে বা প্রলয়ের পরে যখন 

আবার সরি হয়, দেখ! যার আর বলা হয়--নিব্বীজ তরঙ্গ হইতেই স্থট্ি 
হইতেছে, তখন ইহাই বলিতে হইবে যে, ধাহারা মুক্ত হইয়া গিয়াছেন, 
তাহারাও সংসারে পুন্রাঁগমন করবেন। 

আরও দ্বেখ, কন্মবীজকে জ্ঞান দ্বারাই দগ্ধ করিতে হয়। কিন্তু 

ঘদ্দি বলা খায় স্থযুপ্তি ও প্রলরকালে সকলেই নিবর্বীজ্র ব্রন্মে লয় হয়, 
তবে সেই জঙ্তানদাহ্া বীজ আপনা হইতেই লয় হইর| যাইবে। এক্ষেত্রে 

তববজ্ঞান লাভ করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। এই জন্য শ্রুতি 

যেখানে বলিতেছেন- প্রাণই সং ব্র,সেখানে প্রণকে সবীজ সঙ ব্র্গই 

বল! হইরাছে ; প্রাণ নিগু ব্রহ্ম বা নিববী'জ ব্রহ্ম নহেন। 
প্রাণকে সবীজ ত্রঙ্গ বল! হয় বলিয়া ইহার পরেও নিববী্জ ব্রলগোর 

কথা শ্রুতি বলেন। শ্রুতি বলেন_নিগুণ ব্রঙ্গ “ন্মন্থহান্ 
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মব্ন; সহঃ” “ঘ ন্াক্সাজ্ঞন্নহী প্পাল:” প্যনী লান্ী নিলবীনী 

“নি লি” অর্থাৎ তিনি পররূপ অক্ষর হইতেও পর; 
বাহ অন্তর সহিত হইয়।ও জন্মরহিত; যীহাতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয়; 
ণিনি কাঁধ্যও নহেন, কারণও নহেন; এই সমস্ত ্রুতিতে সবীজ ব্রন্ধ- 
তাঁবের উপরেও যে নিববা্জ ব্রহ্মভাৰ আছেন-_সেই সবীজ ভাঁব অপনয়ন 

জন্য নিববীজ ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাণ হইতেছেন সত্রঙ্গ। 
ইনি সবীজ। ইনিই প্রাজ্ঞপুরুষ। ইনিই বখন তুরীয় অবস্থাতে গমন 
করেন, তখন ইনি দেহানিসন্বদ্ধরহিত এবং জাগ্রদাদি অবস্থ। রহিত 
হয়েন। 'এই পারণার্খিক নিববীর্জ অবস্থাই তুরীয়াবস্থা। এই তুরীয়ের 
কথ| পরে বল| হইবে । 

মুমুক্ষ। মা। আর একবার বল স্তুধুপ্তিতে কি কিছু অনুভব 

হয় ? 

শ্রুতি । স্তুযুপ্তিতে বীজীবস্থা পথ্যন্ত লাভ হয়। কিন্তু স্বযুণ্তি 

হইতে উথিত পুরুষের মুখে শ্রবণ করা বার “ন ন্দিত্তিহনীবিমলিলি” 
অর্থাৎ আমি কিছুই বলিতে পারি নাই। এই ষেস্মৃতি ইহাতে বুঝ 
যায়, বীজাবস্থাতেও আর কিছুই নাই ইহার অনুভব হ্ইয়াছিল। কারণ 

বাহ! কখন অনুভূত হয় নাই, তাহার স্মরণ হইতে পারে ন|। 

“ত্রিধাদেহে ব্যবস্থিত১" অথাও জীব তিন প্রকার দেহে অবস্থিত, 

ইহার কথা বল! হইল । 

ুমুক্ষু। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিনের_তিন. প্রকারে. দেহে 
স্থিত্রি কৃথ! বলা হইল। এখন এই তিনের তিন প্রকার ভোগ কিরী। 

তাই বলুন । 
শ্রতি।. জাগ্রৎ অবস্থার অভিমানী বিশ্বপুরুষ নিতাই স্ুলভোগের 

ভোক্তা ; স্বপ্রাবস্থাভিমানী তৈজস নিত্যই বাপনামর সুন্মনভোগের 
ভোক্তা, আর ন্তুযুপ্তি অবস্থার অভিমানী আনন্দের ভোক্তা । 

মুমুক্ষু। ভোগের পরেই ত তৃপ্তি আসিবে? সেই তৃপ্তি এই 

পুরুঘের কিন্ধপ হয় ? 
€ 
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শ্রুতি । শবাদি স্থল বিষয়ভোগ জীগ্রদভিমানী বিশপুরুষকে তৃপ্ত 

করে; বাসনামর সুন্ষমতোগ স্বগ্মীভিমানী তৈজসপুরুষকে তৃপ্ত করে ; 
আর আনন্দ স্ুযুপ্ত্যভিমানী প্রাজ্ঞপুরুষকে তৃপ্ত করে । 

মুমুক্ষু। আচ্ছা মা! উপরে যে ভোক্তা ও ভোজ্যের কথ 

বলিলে--সেই দুইকে বিনি জানেন, তাহার লাভ হয় কি? 

শ্রুতি। সভুগ্তানো ন লিপ্যতে। তিনি ভোগ করিয়াও লিগ টিিল ও | 

মুমুক্ষু। কিরূপে। 

শ্রুতি । বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ এই যে তিন প্রকার ভোক্তা 

সে ত এক আমিই, আর স্থুল, সৃক্ষম এবং মানন্দ এই যে তিন প্রকার 
' ভোজ্য সেও ত একই। ইহা ভাল করিয়া জান, তাহা হইলে বুঝিবে 
সকল প্রকার ভোজ্যই সেই এক ভোক্তার ভোগ্য অর্থাৎ ভোগের 

যোগ্য । নহিযস্ত যো বিষয়ঃ স তেন হীয়তে বদ্ধতে ব1। ন হ্যাগ্রিঃ 

সববিষয়ং দগ্ঠ। কাষ্ঠীদি তদ্ব ॥ যাহার যাহা ভোগের বিষয়, দে তাহা 
ভোগ করিলেও, তাঁহার কোন ক্ষতি বুদ্ধি হয় না.। অগ্নি যেমন নিজের 

ভোগের বিষয় যে বহুবিধ কাষ্টাদি তাহ! দগ্ধ করিয়াও হানি থ৷ 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, সেইরূপ এক ভোক্তা স্থুল, সুগ্গন ও 

আনন্দ ভোগ করিয়াও সেই একই থাঁকেন। তিনি ভোগজনিত 

দোষে লিপ্ত হন না। ইন্ড্রিয়ের অনুকূল ভোগ পাইলে যে 
আপনাকে সুখী মনে করে আর প্রতিকূল পাইলে মনে করে 
আমি বড় ছুঃখী, সে এক আমি হইয়। ত থাকে না । সেই জন্য এরূপ 

ব্যক্তি ভোগের দোষে লিপ্ত হয় বলিয়াই ছুঃখী। কিন্তু বিনি আপনাকে 

এক বলিয়া জানেন, তিনি স্থুলভোগই আন্তুক বা সুক্গমভোগ জানুক 

অথবা স্থুল-সুন্ষেমের অভাবরূপ অনায়াসপদে আনন্দভোগই হউক 
তাহার আনন্দ অবস্থার বিচ্যুতি কখন ঘটে না । তিনি ভপনাকে এক 

বুঝিয়াছেন বলিয়া “তুল্যনিন্দাস্ততিমোঁনী সন্তষ্টো ধেন কেন চিত” 
এই অবস্থাতে সর্বদাই থাকেন। ঘখন দুঃখ হাসিল তখন তিনি 
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আপন স্ৃযুপ্তি অধস্থার আনন্দভুক আনন্দময় অবস্থা! চিন্তা করিয়া 
আপন ন্ববূপে দৃষ্টি করেন। তিনি বৃক্ষ ইবস্তবূং। হৃখের ব| দুঃখের 
যেরূপ কণ্ম আন্থক ন| কেন, তিনি সে সময়েও কর্্শূণ্য অবস্থার কথা 
চিন্ত! করি! স্থির থাকেন । বাঁযু বহিলে বৃক্ষ নড়ে চলে, কিন্কু বায়ু না 
থাকিলে বৃক্ষ শ্থির-তিনিও যাহ! কিছু আম্ুক ন। তাহাতেই নিজের 
এক্স চিন্ত। করিয়াই আচঞ্চল থাকেন |. 

মুমুক্ষু। প্রাজ্ঞ পুরুষ" সম্বন্ধে বল! হইয়াছে এয যোনি 

ইনি কার৭-ইনি প্রপঞ্চের কারণ আবার ইনিই দমন্াযেযী স্বি লুনা- 
নাম্ অর্গা২ সকল ভূতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান; এই স্থষ্টি সম্বন্ধে 
সকলেই কি একরূপ বলেন? ইহাই এখন বলুন। 

আ্তি। গোড়পাদাচার্য স্থটি সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত যাহা 
বলিয়াছেন তাহাই শ্রবণ কর। 

প্রভবঃ সর্ববভাঁবানাঁং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ | 
র্ববং জনয়তি প্রাণ শ্চেতোহং শুন্ পুরুষঃ পৃথক্ ॥৬॥ 

বিভূতিং প্রসবন্তবন্যে মন্যা্তে স্যগ্টি চিন্তকা। 
স্গ্নমাযসরূপেতি স্ষ্টিরপ্ঠৈিবিকল্লিতা ॥৭॥ 
ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ স্থষ্টিরিতি স্থফ্ট বিনিশ্চিতাঃ। 
কালাতু প্রসূতিং ভূতানাং মন্থান্তে কালচিন্তকাঃ ॥৮। 
ভোগার্থং স্গ্টিরিতান্টে ক্রীড়ার্থ মিতি চাপরে। 
দেবস্তেষ স্বভাবোহয়মাপ্তকামন্ত কা স্প্হা ॥১। 

বিদ্যমান সমস্তভবনধর্মীপদার্থ বা জন্য পদার্থের উৎপত্তি আপন 
আবিদ্যাকৃত নামরূপ মায়া স্বরূপ ছারাই হয় ইচা নিশ্য়। প্রাণরূপ 
পুরুষ সমস্ত চৈতন্যের অংশ যে জীব সমূহ তাহাদ্দিগকে পৃথক্ পৃথক্ 
উৎপাদন করেন। 

মুমুক্ষ | ইহাতে কি স্যগ্রিতন্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন ? 

আ্তি। হা। 



৭০. মাও্ক্যোপনিষদ। 

মুমুক্ষ। এই যে পরিদৃশ্যমান বিচিত্র সংসার ইহাকেই ত জন্য 
পদার্থ বলিতেছেন ? ইহা মার! দবারী উৎপন্ন ইহাই ত বলিতেছেন ? 

শ্ুভি। তাহাই বলিতেছি। “সতাং বিদ্যমানানাং সর্ববভাবাঁনাং 

সকলজন্যপদার্খানাং স্বেন অবিদ্যাকৃতনামরূপমারাম্বরূপেণ প্রভব 
উতপন্তিঃ। সত যাহা, বিষ্ভমান যাহা-তাহাই মায়া হইতে জন্মিয়াছে। 

“বন্ধ্যা পুজে। ন তন্বেন মায়য়া বাপি জায়তে” ইতি। বন্ধ্যার পুত্র ইহা 
আসত । তন্ব দ্বারা বা মার! দ্বার। নন্ধ্যাপুত্রের জন্ম হইতে পারে না। 

মুমু্ু । আমার অনেক জিজ্ঞান্য উঠিতেছে। 

শর্গত। বল। 

মুমুক্ষু । সৎ কাহাকে বলিতেছেন ? অনি বাকি? 

শ্রুতি । অধানচৈতগ্যপরূপ যে ব্রঙ্গ তাহাকেই সঙ বলি। বন্ধ্যা" 
পুত্রকে অসৎ বলি। যাহা বিদ্যমান আছে, ছিল, থাঁকিবে-_তাহাই সৎ । 

যাহার বিদ্যমানত| আদৌ নাঁই তাহাই অসগ্ু। ব্রহ্গই বিদ্যমান চিরদিন 
আছেন, চিরদিন ছিলেন, চিরদিন থাকিবেন। বন্ধ্যাপুত্র কখন নাই । 

“ল্ ভুল্” “্সাব্দ বভুলন ক্সাভীন্*; এই যে যাহ! কিছু দেখিতেছ 
তাহা ব্রহ্ধুই। ভতগ্রে এই সব আত্মন্সরূপেই ছিল ইহা শ্রুতি 

বলিতেছেন। 

' মুযুক্ষু। জগতট। তবে জগণ্ড নহে-ব্রললাই। জগৎটা তবে গুলে 
আত্বাই ? তবে যে বলা হয় “ন সৎ তৎ নাসছচ্যতে” ইহা কি? 

্তি। পূর্বে বলিয়াছি স্মরণ কর প্রীণপুরুষ ধিনি তিনি সবীজ 
্রদ্ম। ই'হার উপরে নিব্বীজ বা তুরীয় ব্রক্ধ আছেন। এই নিববীজ 
ব্রক্ধকে সৎও বল! যায় না অপৎও বল! যায় না। নেতি নেতি-_কার্য্য- 

স্বরূপ তিনি নহেন, কারণম্বরূপ তিনি নহেন--এইরূপ সাধনা দ্বারা 
নিগুণকে লক্ষ্য করা হয় মাত্র। কিন্তু কিছু বল না গেলেও নিশুণ 
ব্রন্মম্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। তিনি সং চি আনন্দ স্বরূপ । শরূপ 

কথা দ্বারা সেই নিগুণকেই লক্ষ্য করা হয়। সঙ চিৎ ও আনন্দ 
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এইগুলি বিশেধণ বটে কিন্তু সংস্বরূপ, চিত্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ . 

ঘিনি _তিনিই আপনি আপনি, নিগুণ, নিবাঁজ ব্রঙ্গ। 
ুমুক্ষু। অগুণ ব্রহ্ম বা সবীজ ব্রন্ধ ঝ| প্রাণপুরুষকেই অধিষ্টান- 

: চৈতন্য বলা হইতেছে। কোন কিছু উঠিলেই বল|,হয়, মাহা উঠিতেছে 
তাহা ্বগুণ রঙ্গের উপরেই তীহারই আত্মমায়! দ্বারা উঠিতেছে। কোন 

কিছু আশ্রয় ন৷ পাইলে এই জগৎ্টা উঠিতেই পারে না। অধিষ্ঠান- 
টৈতন্যকে শরীর করিয়া! ,জগণ্টা উঠে বলিঘ়াই বল! হয়-- ইহার বিদ্ধ- 
মানত আছে। “যথা রজ্ছাং প্রাক্ সর্পোৎ্পত্তেঃ রজ্ছবাত্মনা সর্পঃ সননেবা 

মী "বং সর্বাভাবানামুত্পন্ডে প্রাক প্রাণবীজাত্মনৈব জন্বমিতি” 

রজ্দুতে সর্পোগ্পত্তি হইল। কিন্তু ইহার পূর্বে সর্প কোথার ছিল? 
ছিলনা । বদি বল ছিল, তবে বলিতে হইবে দর্পটা রজ্জুরূপেই ছিল। 

তবে সর্পটাকে যে সগ বল সেটা সর্পকে রজ্জুরূপেই স এইরূপ বল! 

হয় মাব্র। এইরূপে সমস্ত জন্য পদার্থের উৎপত্তির পুর্বরবে উহারা 

সবীজ প্রাণরূপে সন্তাবান্ ছিল বলিতে পার৷ যায়; নিববীজ ব্রঙ্গরূপে 

ছিল বলা বায় না। এই যে বল! হয়-_-জগৎটা বীজ প্রাণ ব্রহ্মান্ূপে 

ছিল ইহার অর্থ কি? “সভ্ামাব্রাতআকং বিশ্ব” প্রাণব্রহ্ম সত্তাকে আশ্রয় 

করিয়া এই বিশ্বট। উঠে। যেমন পটকে অবলম্বন করিয়া ছবি ভাসে 

সেইরূপ । ছবিগুলি মায়িক কল্পনা মাত্র। এই জগৎও সেইরূপ 

মায়ার কল্পন। মাত্র । অধিষ্টানচৈতন্যে এই মায়! বা আত্মশক্তি থাকে-_ 

ইনিই সপ্ুণ ত্রঙ্গ বা সবীজ প্রাণ। এখন বলুন এই জগণটা তবে কি? 
শতি। শাম হইতে এই জগতের উৎপত্তি হয় নাই।* সঙ. 

হুইতেউ হইয়াছে পুর্বে বলিলাম। সৎ ব্রন্মের আত্মশক্তিই মায়া। 

মায়া দ্বারাই এই জগৎ রঙ্গে কল্পিত অর্থাৎ মাঁয়াই আপনার আবরণ 

শক্তি দ্বারা ব্রগাকেই জগত্রূপে দেখাইয়া খাকেন। রজ্জুসপাদীনাং 

অনিদ্যারুত মায়াবীজোৎপন্নানাং রজ্জাদ্যাত্মনা সব্ম। বজ্জুকেই যে] 

সপ্পরূপে দেখা বায় ইহা মায়াই রজ্জুসত্ত। অবলম্বন করিয়া উহাকেই 

সপরূপে দেখায় । তবেই বুঝ এই বিচিত্র পরিদৃশ্যমান জগতটা কি? 



৭২ : মাগুক্যোপনিযদূ 
' মুমুক্ষ । জগণ্টা তবে কি নাই ?' সর্পটা ত নাই। 

শ্রতি। নু নাই। ব্রদ্ধই নামরূপাত্মক জগত্রূপে ভাসেন মাত্র । 
ব্রন্মের আত্মশক্তি যে মায়৷ সেই-মায়াই ব্রন্মের উপরে উহা ভামাইতে 

পারেন। যেমন তরঙ্গ যাহা, তাহ! সমুদ্রই বটে কেবল উহা স্থির জল 
না হইয়। যেমন চঞ্চল জল সেইরূপ ব্রহ্গই এই জগত অথচ ব্রহ্গ ধিনি 

তিনি চলনরহিত আর জগণ্ড যাহা তাহা গতিশীল, তাহা! সদা চঞ্চল। 

জগৎ্টা কি বুঝিতে হইলে এই ছুইটি দৃষ্টান্ত সর্দবদা মনে রাখিও। 
(১) জলই তরঙ্গরূপে দেখা যায় (২) রজ্চুই সর্পরূপে ভাসে। তরঙ্গ _ 

যেমন জল ভিন্ন অগ্য কিছুই নহে অ নহে অথবা সর্প বেমন রচ্ছু ভিন্ন অন্য 
কিছুই নহে--সেইরূপ জগৎটাও বর্গ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তরজট। 

৯ সপ 

[হা তাহা জল এঁ যে চঞ্চল. ভাবে তরঙ্গকে দেখা! যায় ; 
অর্পটা রজ্ছ হইলেও এ যে সর্পভাবে রজ্জ.টাকে দেখা হইয়া যায় 

উহা মায়ার কাধ্য । 

মায়ার একটি শক্তির নাম আবরণ শক্তি। এই আবরণশক্তি 

দার ভিতরে যিনি দ্রথ্টা তিনিই দৃশ্মরূপে প্রাতীয়মান হয়েন। এই 
আবরণশক্তি দ্বারাই অধিষ্ঠানচৈতন্যম্বূপ একীভূত ব্রহ্ষই বিচিত্র 
স্টিরূপে প্রতীয়মান হয়েন। আবরণ শক্তি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদটিকে 
অথবা এক ও বহুর ভেদকে আবরণ করিয়া ফেলে। ঘিনি মিথ্যা 

নামরূপ বিশিষ্ট মায়া বিলাসকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক. দেখিতে পারেন, 
যিনি সর্বদা একরূপ দ্রষ্টাকে দৃশ্য মনোভাব হইতে অথবা! দৃষটবস্ত 
হইতে পৃথক দেখিতে পারেন তিনি বহু আর দেখেন না, একই দেখেন। 
তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে ধিনি তরঙ্গের অভাব ভাবনা করিতে পারেন, 

যিনি সাধনা দ্বারা অধিষ্ঠানচৈতন্যরূপ স্থির জল সর্দবদা দেখিতে 
অভ্যাস করেন তিনিই তর দেখিয়াও দেখেন না । আমরা রাগকেও 

জানি, রাগের অভাবকেও জানি । রাগ হইবার সময় রাগের অভাবকে 

যদ্দি চিন্তা করিতে অভ্যাস করি, তবে রাগ থাকে না। সেইরূপ কণ্ম- 

কালে কর্মের অভাবকে যিনি চিন্তা করিতে অভ্যাস করেন, তিনি কণ্ম . 



মাুক্যোপনিষদ্। ৭৩ 

 করিয়াও করেন না। প্রধান কথ! হইতেছে তত্বীভ্যাস। অধিষ্ঠান- 
চৈতন্যই তত্ব । চৈতন্যকে বুঝিরা ধিনি সর্বদা চৈতন্য লইয়া থাকিতে 
অভ্যাস করেন, তিনি চৈতগ্যের উপরে এই মিথ্যা নামরূপ বিশিষ্ট জগত 

দেখিয়াও দেখেন না অথব| তিনি এই জগণ্ডকে চৈতন্যরূপেই দেখেন। 
ইহাই সাধনা । এই সাঁধনাঁতে সঞ্ধল্পক্ষয় ও মনোনাশ এবং তন্তাভ্যাস 

সমাকালেই করা চাই। অন্য যত প্রকার সাঁধনা তাহা! এই সমকালে 

তন্বাভ্যাস, মনোনাণ ও বাসনাক্ষয়ের সাঁধনা হইতেই উদ্ভূত অথবা এ 

সাধনারই আঙ্গীভূত। সমকালে করা চাই। এই সমকালে কথাটি 
অতি প্রয়োজনীয় । সমকালে কথাটাই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হয়। 

মুমুক্ষ। মা! স্গ্রিতত্ একরূপ ধারণা করিলাম। কিন্ত 
সকলেই কি স্থষ্টি সম্থান্ধে এই এক কথাই বলেন ? 

শ্রুতি। ন৷ সৃষ্টিসম্বন্ধে লোকে নানাপ্রকার টিন্তা করিয়া থাকে। 

শুনিতে চাও ত শ্রবণ কর। 

(১) সৃষ্টিচিন্তাপরারণগণ বলেন স্ষ্টিটা ঈশ্বরের বিভূতি বা 
এশর্ধ্যবিকাশ কিন্তু পরমার্থদর্শিগণ বলেন স্থছিটা স্বপ্ন ও মায়া সদৃশ 
মিথ্যা । 

বিভৃতিববরস্তার ঈশ্বরস্য স্থগ্রিরিতি স্্িচিন্তক| মন্তন্তে। নতু 

পরমার্থচিন্তকানাং স্যষ্টাবাদর ইত্যর্থঃ। “্হুন্ছী মানালি: ভবন 

সমন” ইতি শ্রুতেঃ ন হি মাঁয়াবিনং সুত্রমাঁকাঁশে নিঃক্ষিপ্য তেন সায়ুধ- 
মারুহ চক্ষুর্গোচরতামতীত্য বুদ্ধেন খণ্ডশশ্ছিন্ং পতিতং পুনরুখিতঞ্চ 
পশ্যতাং তশুকৃতমায়াদি সতন্চিন্তার। মাদরো ভবতি তৈবায়ং মায়াবিনঃ 

ূত্প্রসারণসম:-ুযপ্ত স্বগ্রাদিবিকানঃ।  তদারূঢ় মায়াবি ঈমশ্চ 

তৎস্থঃ প্রাজ্ঞ তৈজসাদিঃ। সুত্র-তদার্টাভ্যামন্যঃ পরমার্থ মায়াবী। 

স এব ভুমিষ্টো মারাচ্ছনোহ দৃশ্যমান এব স্থিতো যথা তথা তুরীয়াখ্যং 
পরমার্থ তন্বম। অতস্তচ্চিন্তারামেবাদরো মুমুক্ষ-ণামাধধ্যাণাং ন নিশ্রয়ো- 

জনায়াং, স্যষ্টাবাদর ইতি। অতঃ সষ্টিচিন্তকানামেবৈতে বিকল্লা 

ইত্যাহ-স্বপ্ন মায়া সরূপেতি-স্বপ্নসরূপা-মায়ামরূপা চেতি। 



মু মাঙুকে)গান্য?্। 

, বেদমভাবলম্বিগণ হইতে পৃথক. মতাঁবলম্বী এই স্গ্রিচিন্তকগণ। 
ইহারা বলেন স্গ্রিটা ঈশ্বরের এশ্বর্ধ্য-বিস্তাররূপ বিভূতি। কিন্তু পরমার্থ 
চিন্তক ধাঁহারা সেই সমস্ত তন্ববেত্তাগণ স্থষ্টিবিষয়ে কোন আদর দেখান 
না; কারণ শ্রুতি বল্নেক্জুন্ছী লাঘালি: ঘ্বন্ক্ণ জুন” ইন্দ্র অর্থাৎ 

পরমাত্া মায়া দ্বারা বহুরূপে প্রতীত হয়েন। সাধারণ লোকেরও 

ইগ্্রজালিকের ইন্দ্রজাল এরং মায়ার কাঁধ্য সগুহে আদর থাকে না। 

দেখাগিয়াছে কোন.বাজিকর মায়াবী সকল লোকের সমক্ষে আকাশে 

প্রথমে সূত্র নিক্ষেপ করে। পরে সেই সুত্র অবলম্বনে অস্ত্র লইয়া 
আকাশে আরোহণ করে। তাহার পরে আকাশমার্গে এত. উদ্ধে 

উঠে যে তাহাকে আর দেখা যায় না। কতকক্ষণ পরে দেখা যার 

অঙ্গপ্রতঙ্গগুলি যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছিন্ন হইয়। অধঃপতিত হয় আবার 

সেই লোকটা উত্থিত হয়। তাহার অক্গপ্রত্যঙ্গ পুর্ন যেমন ছিল 
সেইরূপই আবার দেখা যার । যাহারা এই মায়াবাজী দেখেন তাহাদের 

কি মাঁয়ারী রচিত মায়! ও মায়ার কাধ্যের এই সমস্ত অদ্ভূত ব্যাপারে 

আদর থাকে ? সেইরূপ মারাবী ঈশ্বরের সূত্র প্রসরণ ব্যাপার হইতেছে 
স্যুপ্তি ও স্বপ্লাদি বিলাস। আর সেই সুক্রোপরি আরূঢ মায়বার 

সমান এ স্ুযুণ্তিও স্বগ্াদিতে স্থিত প্রাঞ্ঞ তৈজসাদি জীব। আর থেমন্ 
সূত্র ও সূত্রারূট পুরুষ হইতে ভিন্ন অন্য পরমার্থরূপ মায়াৰা আর 
একজন পৃথিবীতে স্থিত ও মায়াচ্ছাদিত হস্টরা অদৃশ্য গাকেন, সেইরূপ 
তুরীয় নামধারা পরমার্থ তত্ব । ধিনি মুমুক্ষু তাহার পরমার্থ তত্ব 

চিন্তীাতেই আদর থাকে; গর্দভের লোম কতগুলি ইহা চিন্তা 
করা যেমন নিশ্রয়োজন সেইরূপ. স্থত্রিচিন্তও পরমার্থ চিন্তকগণের 
নিশ্রয়োজন। জতএব ইহা বল! যাঁয়-_স্থ্টিচিন্তকগণের এই সমস্ত 

বিকল্প; তন্বজ্ঞের নহে; সেইজন্য বল| হইতেছে স্বপ্ন মায়াস্বরূপ। অথাৎ 

এই সৃষ্টি স্বপ্নের সমান ও মায়ার সমান । 

(২) আবার কোন এক ঈশ্বরবাদী স্ষ্টিচিন্তক এই নিশ্চর করেন 
যে, প্রভু ঈশ্বরের ইচ্ছামার এই স্্রি হইয়াছে, কারণ ঈশ্বর 
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সত্য সম্বপ্প। যেমন ঘটাদির স্ষ্টি কুস্তকারের ইচ্ছাতেই হয়, ইহাও 
সেইরূপ। . 

(৩) আবার কালচিন্তাকারী জ্যোতিষশা স্ত্রবেস্তাগণ বলেন, কাল 
হইতে জগতের উৎপত্তি । ইহার! বলেন যখন উতপন্তির কাল আইসে 

তখন জগতের উৎপত্তি হয় আর যখন প্রলয়ের কাল উপস্থিত হয় 

তখন ইহার নাশ হয়। 

(8) অপর কতকগুলি লেক বলেন যে, ভোগের জন্য এই স্্টি। 
(৫) অপর কেহ কেহ বলেন এই স্থৃষ্ঠ ক্রীড়ার জন্য। 

(৬ অপর স্বভাববাদী এই সিদ্ধান্ত করেন যে, এই স্ষ্টি সেই 

দেবতার স্বভাব। তাহার ইচ্ছাঁতে সৃষ্টি ইহ! বল! যায না । কারণ 

যিনি পূর্ণকাম তাহার ইচ্ছা! আবার কি? 
ই*হাঁদের মতে এই স্থষ্টি স্বয়ংপ্রকাশ পরমেশ্বরের স্বভাব। পরমেশ্বর 

পুর্ণকাঁম দেবত| | তাহার এঁ পুর্ণকাম অবস্থাতে ইচ্ছা হইতেই পারে না। 
তবে এ অবস্থ। হইতে স্থষ্টি কিবূপে হইবে 1 হইতেই পারে না| 

এখন দেখ কার্ধযকারণাত্মক স্থুলসূক্ঘন নামরূপ স্থ্টি যখন হয় তখন 
এ সমস্ত স্থষ্টি এ পরিপূর্ণ দেবতাকে আশ্রয় করিয়াই হয়। স্যরি 
উ*হাতেই হয়, স্থষ্টি উহা হইতে অন্য কিছুই নহে। স্থণ্টি যখন এইরূপ 
তখন ইচ্ছ। কাহার হুইবে ? কাহারও ইচ্ছাতে সৃটরি হয় না। 

আরও দেখ ইচ্ছ! থে হইবে তাহ। কিরূপে হইবে ? যাহা আমার 

নাই সেই অপ্রাপ্ত বস্তু বিষয়েই ইচ্ছা হয়। আরও যে জন্য ইচ্ছ। 

হইবে তাহ! আম! হইতে ভিন্নও হওয়া চাই । কিন্তু পরমাত্বা হইতে 

অন্য আর তীহার অপ্রাপ্ত কোন কিছু আছে কি? 

মুমুক্ষু। মা! এই যে বলা হইল “দেবশ্ৈষ ব্বভাবোইরমাপ্ত- 
কাম্য কা স্পৃহা” এই দেবতার স্বভাবই স্ষ্ট্ি__আপ্তকামের আবার 

ইচ্ছ| কি--এই যে স্বভাব বলিতেছেন এই স্বভাবট। কি? 

শ্তি। পরমেশ্বরের স্বতাবটিই মায়।। আর মারাই সৃষ্টি । 

দেখ রজ্জুতে যে সর্প ভাসে তাহ। ভামে কিরূপে ? অধিষ্ঠান-ভূত 
১৩ 
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'রজ্জুর স্বভাব হইতেছে, উহা-স্থিত অজ্ঞান। সেইরূপ পরমাত্মায় 

আত্মমায়া শক্তিই উ হার স্বভাব। এ স্বভাব বশেই আকশাদি ভাসে। 

অতিপ্রমাণেও পাওয়া যায়. “হনজ্মান্ স্সালন: ম্সান্গান্: ঘষ্ম ন:” 
আত্মা হইতে আকাশ উদ্ভুত হয়। রঙ্ছুতে অবিষ্ভারূপ স্বভীব ন! 
থাকিলে সর্পাদি আকারের ভাস! কিছুতেই যেমন সম্ভব হয় না, সেইরূপ 
পরমাত্মার মায়ারূপ স্বভাব বিনা আকাশাদিরূপে ভাসা অন্য কোন 

কারণেই হইতে পারে না। 

লান্ন:দত্ব' ল নগ্ধি:দন্প' নীমঘন: দদ্স' ন দক্সানঘল ন দদ্ঘ লা 

সনদ । শ্মগভ' সমমনা আন্মান্তা-_আঅবব্য-_ গ্সিন্য' 
জ্যণহিহ্'__হব্দাবসন্মঅঘাহ দলত্বীঘক্র্ম মান্ন' জিবলইন লবন 
মন্মন্লা। অঘক্সাবা। বনিন্পত: ॥৩। 

অন্তঃপ্রজ্ঞং ন ইতি তৈজস প্রতিষেধঃ। বহিপ্রজ্ঞং ন ইতি 

বিশ্বপ্রতিষেধঃ। উভয়তঃ প্রজ্ঞং ন ইতি জাগ্রতস্বপ্নয়োরন্তরালাবস্থা 

প্রতিষেধঃ। প্রজ্ঞানঘনং ন ইতি স্তুযুগ্তীবস্থা প্রতিষেধঃ। বীজভাবা- 
বিবেকস্বরূপত্বাৎ। প্রজ্ঞং ন ইতি যুগপছ সর্বববিবয়জ্ঞাতৃত্ব প্রতিষেধঃ। 

ন সর্বজ্ঞ ইতি ভাঁবঃ। অপ্রজ্ঞং ন ইতি অচৈতন্য প্রতিষেধঃ | অভ্ভান- 
রূপো ন ইতি ভাবঃ। অৃষ্টম্ অনৃশ্যম্। ন জ্ঞেয় ইতি ভাঁবঃ| অব্যব- 
হাধ্যম্ যস্মাদদৃশ্যং তম্মাদব্যবহাধ্যম্। ব্যবহারাযোগ্য ইতি ভাবঃ। 
তাাহম্ কর্ন্দ্িয়ৈঃ গ্রহীতৃমশক্যং। ন কর্েক্তিয়গ্রাহহ ইতি ভাবঃ। 
অলক্ষণম্ অলিঙগমিত্যেতৎ অননুমেয়মিত্যর্থঃ। অচিন্ত্যং 'মনসোহপি 

অগম্যং। অতএব অব্যপদেশ্যং শৰৈঃ। ন শব্দবাচ্য ইতি ভাবঃ। 
একাত্প্রত্যয়সারং জাগ্রদাদি স্থানে এক এবারমাত্মা ইত্যব্যভিচারী 

বঃ প্রত্যয়; তেনানুমরণীয়ম্ অথবা এক আত্মপ্রত্যয়ঃ সারং প্রমাণং 

বস্য তুরীয়ম্যাধিগমে তও তুরীয়মেকাত্মপ্রত্যয়সারম্। “ন্সান্নীন্্- 
নীনাধীন' ইতি শ্রুতেঃ। 

অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিস্থানি ধন্ম প্রতিষেধঃ কৃতঃ। প্রপঞ্চোপশমিতি 

শুজাগ্রদাদিস্থান সম্বন্ধন্যং। অতএব শান্তং অবিক্রিয়ং। জগন্রহিতো" 
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ইতঃ শীন্ত ইতি ভাবঃ। শিবং মঙ্গলময়ং। অদ্বৈত ভেদবিকল্প: 
রহিতং চতুর্থং তুরীয়ং মন্যন্তে প্রতীয়মান পাঁদত্রয়রূপ বৈলক্ষণ্যাৎ | 
সশাত্মা স বিজ্ঞে় ইতি প্রতীয়মান সর্পদগুভূচ্ছিদ্রাদি ব্যতিরিক্ত 
যথা রজ্জুঃ তথা “তন্বমসি” ইত্যাদি বাক্যার্থঃ। আত্ম! “ক্সলুজীলুডে” 

“নি ছি কুস্ুতৃষ্টিত্িহিত্রাদ্ী শিত্ন” ইত্যাদিভিরুক্তে। যঃ স বিজ্েয় 
ইতি ভূতপুর্ববগত্যা । জ্ঞাতে দ্বৈতাভাবঃ 0৭ 

আত্মা স্বরূপাবস্থায় অন্তঃপ্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ইনি স্বপ্নাভিমানী 

হয়েন না। ইনি বহিপ্রজ্ঞঃ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ জাগ্রৎ অভিমান 
করেন না'। ইনি স্বপ্ন ও জাগ্রতের সন্ধি অবস্থা! হইতেও ভিন্ন অর্থাৎ 

সপ্ন ও জাগ্র এই উভয়ের অধিষ্ঠাতা এরূপও নহেন। ইনি প্রজ্ঞান- 
ঘন নহেন অর্থাৎ স্থৃযুণ্তিস্থান নহেন অর্থাৎ স্তুযুপ্তির অধিষ্ঠাতা। হইতেও 
ভিন্ন। ইনি প্রজ্ঞও নহেন অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হইতেও ভিন্ন। ইনি 

অপ্রজ্ঞও নহেন অর্থাৎ অজ্ঞানরূপও নহেন। ইনি অনৃষ্ট অর্থাৎ কোন 
ইন্্রিয়ের সাধ্য নাই তীহাঁর দর্শন পায়। ইনি অব্যবহার্য্য অর্থাৎ ইনি 
অমুক এই প্রকার ব্যবহীরের অযোগ্য। ইনি অগ্রীহ্থ অর্থাৎ কোন 
কর্মেন্দিয় দ্বারা ই"হাকে গ্রহণ করা যায় না। ইনি অলক্ষণ অর্থাৎ 

ইহাকে কোন অনুমানের দ্বার লক্ষ্য করা যায় না। ইনি অচিন্তা 

অর্থাৎ মন এই সীমাশুন্যকে চিন্তা করিতে পারে না। ইনি অব্যপদেশ্য 
অর্থাৎ ইনি শব্ববাচ্য নহেন অর্থাৎ কোন শব্দ দ্বারা ইহাকে নির্দেশ 

কর! যাঁয় না। ইনি একাত্ম প্রত্যয়সার অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন, মুষুপ্তি এই 

তিন অবস্থাতে ইনি একই আত্মা, ইনি একই চৈতন্যম্বরূপ এই নিশ্চন 

প্রত্যয় লভ্য। ইনি প্রপঞ্চোপশম অর্থাৎ জাগ্রৎ--প্রপঞ্চ উপাধি- 
রহিত অর্ধাৎ ইনি জাগ্রনাদি প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান। ইনি শান্ত অর্থাৎ 

রাগন্ধেষাদি মায়াতরঙগণৃন্য মর্ধাৎ সর্বপ্রকার চননরহিত ইনি। ইনি 

শিব অর্থাৎ মঙ্গলন্বরূপ | ইনি অদ্বৈত অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় 
সর্ববপ্রকীর ভেদণুন্য আপনি আপনি। ইনি চতুর্থ অর্থাৎ পাঁদত্রয় 
হইতে ভিন্ন তুরীয় ত্রহ্ম। ইনি আত্মা । ইনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য । 
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শুতি। ওঁকারের তিন পাদ ব্যাখ্য! করা হইল। এখন চতুর্থ 

পাদের কথা শ্রবণ কর। 

মুমুকু । বলুন। 

আতি। “্লান্ন:দন্” “লন নক্িপন্”গ “লীমঘন; দত" 

“ন দক্লাল হল” “ন ঘন্'”” “লামক্ ল্” | 

“নান্তঃ প্রজ্ঞং | ভিতরের বাসনাময় সূক্ষন জগণত্ড হইতেছে অন্তর 
রাজ্য । ভিতরের রাঁজ্য যিনি জানেন তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ-তৈজসপুরুষ। 

তুরীয় ব্রহ্ম ধিনি তিনি তৈজস পুরুষ নহেন। 

“ন বহিঃ প্রজ্ঞং” বাহিরের স্থূল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যিনি 

জানেন তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্বপুরুষ। তুরীয় ব্রক্ম যিনি তিনি বিশ্ব- 
পুরুষ নহেন। 

“নোভয়তঃ প্রজ্ঞং” এই পরিদৃশ্বমান্ স্থল জগৎ এবং বাসনাময় 
সুক্মন জগ যিনি জানেন তিনি উভয়তঃ প্রজ্ঞ। তুঁরীয় ব্রহ্ম যিনি তিনি 

ইহাঁও নহেন। ইহাতে জীগ্রঙ ও ব্বপ্পের সন্ধিরপ যে মধ্য অবস্থা 

তুরীয় সম্বন্ধে তাহারও নিষেধ কর! হইল । 

“ন প্রজ্ঞানঘনং” ঘনপ্রজ্ঞ। বলে তাহাকে যেখানে নানাপ্রকারের 

তের থাকে না । যেমন রাত্রির অন্ধকারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভেদ লক্ষ্য 

কর! যায় না, সেইরূপ থে জ্ঞানে কোন কিছু ভেদ থাকে না, একটি মাত্র 
বস্ত্র জ্ঞান থাকে--তাহাকেই বলে ঘনপ্রজ্ঞ। । ভিতরের বাহিরের 

তোদরহিত ঘনপ্রজ্ঞ ধার আছে তিনি প্রজ্ঞানঘন। তুরীয় ব্রহ্গ 

যিনি, তিনি প্রজ্ঞানঘনও নহেন। ইহাতে তুরীয় ব্রহ্ম যে ৮০ 
নহেন তাহাই বলা হইল । 

“ন প্রজ্ঞং” প্রজ্ঞ বলে সর্ববজ্কে । তুরীয় ব্রহ্মকে সর্ববজ্ঞও বলা 

যায় না। সর্বেবের জ্ঞান বাহার আছে তিনিই সর্ববজ্ঞ। তুরীয় রন্ষে 

সর্বব বলিয়া কিছুই নাই। কাজেই এককালে সর্বববিষয়ের জ্ঞান তাহাতে 
থাকিবে কিরূপে ? 
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“নাপ্রজ্ঞং৮  অপ্রজ্ঞ বলে অচেতনকে। তুরীয় ব্রক্গ কিন্ত 
অচেতনও নহেন, অজ্ঞানও নহেন। 

ুমুক্ষু। আমরা আত্মাকে বহিঃপ্রজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ, ঘনপ্রজ্ঞঃ.. এই 
ভারেইহ্_ জানি। কিন্তু তুরীয়ত এই সব নহেন,, উন | অথচ 
তুরীয়টিই স্বরূপ। তুরীয়ই সত্য। তবে কি জাগ্রৎস্থান, সি 
স্যুপ্তিস্থান এগুলি মিথ্যা ? 

তি । এক আত্মা “নানান লিনগাদিল 
জাগ্রত, স্বপ্ন ুযপ্তি এগুলি মায়ার কল্পন৷ বলিয়া মিথ্যা। অস্তঃগরজ্ঞা 
দির স্বরূপটি হইতেছে জ্ঞান। এই স্বরূপ জ্ঞান সকল অবস্থাতেই এক। 
কিন্তু রচ্জুকে যখন সর্প, জলধারা, দণ্ড ইত্যাদিরূপে দেখা যায় তখন 

অধিষ্ঠানরজ্জুতে সর্পাঁদির অধ্যাস হয় মাত্র। অধ্যাসটা কল্পনা, এজন্য 
মিথ্যা । সর্প, দণ্ড, জলধারা এগুলি কল্লিত এবং পরস্পর ব্যভিচারী 

অর্থাৎ যে সময়ে রজ্জুকে সর্পরূপে প্রতীতি হয় তখন ইহাকে দণ্ড ও 

জলধারা দেখা যায় না। আবার দগুরূপে দেখা গেলে সর্প ও জলধারা 

রূপে দেখ! যায় না, আবার জলধারারূপে দেখা গেলে সর্প ও দণুরূপে 

দেখ! হয় না। এক্গন্য অধিষ্ঠান_রজ্ছু হইতে বাস্তবিক অপৃথক্ যে 
কল্লিত সর্প, দণ্ড ও জলধারা তাহা পূর্বে্াক্ত রীতিতে পরস্পর ব্যভিচারী 

এবং কল্পিত বলিয়া অস। 

সেইরূপ বিশ্ব তৈজসাদি চৈতন্য, আপনার অধিষ্ঠান যে তুরীয় ,তাহ। 
হইতে পৃথক্ সন্ধাবান্ নহেন, পরম্ পরস্পর ব্যভিচারী এবং কল্িত 

বলিয়া অস। রজ্জ্ু আদির ন্যায় অব্যতিচারী সেই জ্ঞানম্বরূপ যে 

অধিষ্ঠান-চৈতন্য __তীহার সম্বন্ধে কোন কিছুই বল! যায় না। তিনিই 
মাত্র_সত্য। আর সমস্তই কল্িত বলিয়! মিথ্যা_অসৎ। 

মুমুক্ষু। যদি বলা যাঁয় স্বরূপটিই সুযুপ্তি ইত্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়! ব্যভিচার প্রাপ্ত হয়েন ? 

শ্রুতি। তাহ! বলা যায় না। কেননা! তুরীয়কে অনুভব করা 

যায় না। কিন্তু সুযুণ্ডিবান্ পুরুষ যিনি, তিনি অনুভবের বিষয় হয়েন। 
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মোর “ন কি নিক্সন বিক্মানলিমহিত্বীদী নিহ্ান” | শ্রুতি বলিতে-: 

ছেন বিজ্ঞাতা ধিনি তার বিজ্ঞপ্তির লোপ কখন হয় না । স্তৃপ্ত পুরুষের 

যে অনুভব থাকে তাহার প্রথম অবস্থ। হইতেছে “আর কিছুই নাই” । 

যদি এই অনুভব না থাঁকিত তবে পুরুষ জাগ্রত হইয়! নিজের অবস্থা 
স্মরণে কিরূপে বলিবেন_-বেশ ছিলাম, আর কিছুই ছিলনা! এইযে 

বেশ ছিলাম আর কিছুই ছিল না--ইহা! ত স্মৃতি মাত্র। কিন্কু যাহ 

অনুভব হয় না তাহা স্মৃতিতে আসিবে কিরূপে ? স্মরণ যাহা হয় 
তাহার মুলে পুর্বেবের একটা অনুভব থাকিবেই। তবেই হইল সপ্ত 
পুরুষের “আর কিছুই নাই” এই অভাবসূচক অনুভব থাকে ।. আর 

কিছুই নাই যখন এই অনুভব হয়, তখন এই অগ্াাব অনুভবের সঙ্গে 

সঙ্গে আর একটি বিষয়ের ও অনুভব হয়। সেটি হইতেছে “আমিই 

আছি”। আবার “আমিই আছি” ইহার পরের অবস্থাটি হইতেছে 
“আমিই সেই”। এ অবস্থাটিকে স্থিতি বলে। ইহাই তুরীয় ভাব । 

“আর কিছুই নাই” ইহার অনুভব যে স্থপ্ত পুরুষ করেন, তিনি 

“আর কিছুই নাই” এই অনুভব করিয়া শূন্য হইয়া যান না। পরস্থ 

তিনিই “ভরিত চৈতন্য ।৮ “আমিই আছি” এইটি হইতেছে ভরিত 

চৈতন্যের আত্মানুভূতি। ইহার পরের অবস্থ। হইতেছে পরোক্ষ জ্ঞান- 

স্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি । ইনিই তুরীয়, ইনিই স্থিতি, ইনিই জ্ঞান- 
স্বরূপ, ইনিই আত্ম! । 

যিনি আত্মান্ুভব করেন তিনিই শ্রুতির বিজ্ঞাতা । এই বিজ্ঞাতার 

ষে বিজ্ঞপ্তি সেইটিই তুরীয় ব্রহ্ম। ইহার লোপ কিরূপে হইবে ? 
কাজেই এই তুরায় ব্রহ্ম শুন্য নহেন। 

তাই শ্রুতি বলিতেছেন-__এই তুরীয় ব্রহ্মা “ক্সঞল্্” “ক্সনননভাত্া 

“গ্মন্মাস্ঘ'” “্সব্বছব্া” “ন্সিছ্বিন্ঘ'” ন্সিলনহ্ত্জ'' “হজাকদত্অমাৰ+ 

প্সস্বীঘঘল+ “ক্যানন” “জিত? “ক্সিইল? “নুর্ লল্ঘব্ল | হাআলা। 
নিল: । | | 

এই তুরীয় ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়জ্ঞানের বিষয় নহেন বলিয়া 
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অদৃষী। যেহেতু তিনি জ্ঞানেন্দ্িয সমূহের বিষয় নহেন বলিয়া অনৃষ্ট 
সেই হেতু তিনি সমস্ত ব্যবহারের অযোগ্য অর্থাৎ তাহাকে কোন 
ব্যবহার বিষয়ে আনা যায় না। যেহেতু তিনি অব্যবহাধ্য সেই হেতু 
তিনি কর্মেন্দিয় সমুহ দ্বার| গ্রহণের অযোগ্য । "তিনি কর্মন্্িয়ের 

অবিষয় বলিয়া কর্মের ফলম্বরূপও নহেন সেই জন্য অগ্রাহ্। সেই 
জন্যই তিনি অলক্ষণ অর্থাৎ লিঙ্গরহিত বলিয়া অনুমানাদি প্রমাণের 

অবিষয়। সেই জন্য আবার তিনি অচিন্ত্য অর্থাৎ অন্তঃকরণের যে 
সকল বৃত্তি সেই বুন্তি সমুহেরও অবিষয়। চিন্তবুত্তির নিরোধ মাত্রেই 

তাহাতে স্থিতিলাভ হর ।। যেহেতু অচিন্ত্য সেই হেতু অব্যপদেশ্য 
অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের অবিষয় বলিয়া উপদেশ করারও অযোগ্য । 

শ্রুতি তাই বলেন “ন ব্রিত্বী ন নিজলীলী যষ্নহন্মিজ্মান্”। 
নিষেধমুখে এই পধ্যন্ত বলিয়৷ শ্রুতি এখন বিধিমুখে তীহার কথা 

বলিতেছেন । বলিতেছেন--এই তুরীয় ব্রহ্ম একাত্ম প্রত্যয়সার অর্থাৎ 

জাগ্রদাদি অবস্থারূপ স্থান বিষয়ে এই আত্ম। একরূপ এইরূপ অব্যভিচারী . 

যে প্রত্যয়-জ্ঞান ফলেই জ্ঞানের অনুভবেরই তিনি যৌগ্য। অথবা 

একাত্মপ্রত্যয়নার বাক্যে ইহাঁও বলা যায় যে, এই তুরীয়কে প্রাপ্তি ৰা 
তুরীয়ে স্থিতিলাভ করিতে হইলে একমাত্র আত্মজ্ঞানটি সার অর্থাৎ 
আত্মজ্ঞান মাত্রই মুখ্য প্রমাণ । 

তুরীয়প্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন “ন্সাবীন্রনীঘাধীন” আত্মা 
আছেন এই প্রকার উপাসনাই করিবে। আরও বলেন “ম্সব্তীন্ত্য- 

শ্বীঘন্ন্বম্ঘ” আত্মা আছেন এই অস্তিভাবের দ্বারাই তীহাকে লাভ 

করা যায়। 

জাগ্রদাদি অবস্থারূপ স্থান বিষয়ে আত্ম এক ইহা যেমন বল৷ 

হইল, সেইরূপ অন্তঃপ্রজ্বত্বাদি ভাবগপ্রাপক জাগ্রদাদি স্থান বিষয়ে 
অভিমানীর যে ধর্ম, সে সমস্ত ধর্ম্টেরও নিষেধ এই তুরীয় সম্বন্ধে 

কর! হইল। 
এই তুরীয় আবার প্রপঞ্চেপশম অর্থাৎ আত্মাই আছেন এই 
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অস্তিভব দ্বারাই তাহাকে 'লাভ করিতে পারিবেন তিনি যিনি নিশ্চয় 

করিয়াছেন যে তিনি প্রপঞ্চ হইতে রহিত। সমূল দ্বৈত প্রপঞ্চ 
যে এই জগৎ তাহার অত্যন্তাভাব হওয়াই প্রপঞ্চের উপশম হওয়া। 

জগৎ একবারে নাই; স্যষ্টি, স্থিতি, ভঙ্গ একবারেই নাই এই বিষয়ে ধিনি 

নিঃসন্দেহ; জগৎ নাই, একবারেই নাই এই শাস্ত্রবাক্যে ধাঁহার 

কোন সংশয় নাই, তিনিই “জগণ্ নাই ব্রক্গই আছেন” সর্নবদ| সমকালে 

এই জ্ঞানের দৃঢ় অভ্যাসে তুরীয়কে লাভ করিতে পারেন, অন্য কেহই 
আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। প্রপঞ্চের উপশম হইলে এই 

আত্মাকে পাওয়! যায় বলিয়া শ্রগতি বলিলেন __ইনি প্রপঞ্চোপশম | 
মুমুক্ষু। মা! যে স্বরূপ বিশ্রীস্তিকে লাভ করা, যে আত্মজ্ঞানকে 

লাভ করা অত্যন্ত কঠিন বোধ হইত্েছিল, আবার বলি যে সর্ববছুঃখ- 

নিবৃত্তিরপ পরমানন্দপ্রাপ্তি অথবা নিপতিশয় আনন্দকে লাভ করা 

অথবা অনারাসপদে স্থিতিলাভ করা নিতান্ত র্লেশসাধ্য মনে হইতেছিল 

তাহা আপনার প্রসাদে অত্যন্ত সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে । মনে 

হইতেছে শাস্ত্রের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য । শান্ত্র"যে বলিতেছেন-একটি 

পুস্পের পাঁপড়ীকে মর্দন করিতেও আয়াস আছে, কিন্তু এই নিরায়াসপদে 

স্থিতিলাভ করিতে কোন প্রকার আয়াস নাই ইহা সম্পূর্ণ সত্য । 

শ্ুতি। বস! তোমার বিশ্বাসে আমি বড়ই প্রসন্ন হইতেছি। 

সত্যই ঘিনি মাত্র সশড বস্তু তিনিই আছেন। অন্য সমস্তই অসগু। 

অসুতের নাশ ত সর্বদাই হইয়। আছে। আর সৎ আত্মা সর্বদাই 

আপন স্বরূপে পরম শান্ত অবস্থায় পরমানন্দে আপনি আপনি ভাবেই 

আছেন। অন্ভীনের আবরণ সরান অতি সহজ । কারণ এ আবরণটি 

সম্পূর্ণ কল্লিত। যিনি খধিগণের বাক্য যুক্তি দিয়া বুঝিয়াছেন, যিনি 

অন্ততঃ বিশ্বীস করিয়াছেন “ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা” এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে 

সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য-_এক্রক্গ সত্য, জগৎ মিথ্য।” এই সিদ্ধান্তে ধাহার 

বিন্দুমাত্র সংশয়ও নাই এইরূপ বিশ্বাসী শুধু তীহার বিশ্বাসেই মুক্তি- 

লাভ করিতে পারেন। যদি “ব্রহ্ম সত্য, জগ মিথ্য।” এই গুরু বেদান্ত 
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সিদ্ধান্ত তাহার সর্ববদা অভ্যাসের বিষয় হয় £ যদ্দি “তরঙ্গ সত্য, জগৎ 
মিথ্যা” ইহার অভ্যাস বিশ্বাসী ভক্তের স্মৃতি হইতে একবারও মুছিয়া 
নাযায়। “ত্রহ্ধ সত্য, জগৎ মিথ্য।” ইহা! তিনি লোককে বুঝাইতে না 
পারিলেও যদি সর্ববসংশয়ুশুন্য হইয়া ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং 

সেই বিশ্বাসের ফলে তিনি ধারণা করিতে পাঁরেন এবং সর্বদা স্মরণ 
রাখিতে পারেন “আমি অকর্তা__আমি অভোক্তা”-যদি সর্বদা স্মরণ 

অভ্যাস করিতে পারেন  জগণ মিথ্য। ; করা, ধরা, খাওয়া, শোওয়া, 

স্থখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, লভালাভ, জয় পরাজয়, জনন মরণ, রোগ শোক 

এ সমস্ত আমাতে নাই-_-এক কথায় মিথ্য। জগণ্ডকে মিথ্যা জানিয়! 

বাবহারিক কার্ধোও ব্রঙ্গাই সত্য আর কিছুই নাই এইটি অন্যান লইয়া 
নিরন্তর যিনি থাকিতে গারেন-_-তিনিই জীবনুক্ত, তিনিই স্থিতপ্রচ্ছ। 

তাই শ্রীগীতা বলিতেছেন-__ 
প্রজহাতি যদ কামাঁন্ সর্ববান্ পার্থ মনোৌগতান্। 

আত্মন্যেবাতননা! তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞন্তদৌচ্যাতে 1২1৫৫ 

ুঃখেছনুদ্বিগ্রমনাঃ স্থখেষু বিগতস্পৃহঃ। 

বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীম্সুনিরুচ্যতে ॥২1৫৬ 
মঃ সর্ববত্রানভিন্সেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং 

নাভিনন্দতি ন ছেগি তশ্ত গ্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত! ॥২1৫৭ 

মনের সর্বপ্রকার কামনা যিনি ত্যাগ করিয়া ধিনি আপনি ম্মাপনি 

ভাঁবে তুষ্ট; যাহার মন ছুঃখ আসিলেও অনুদ্িয "9 স্থুখ পাইয়া 

ভোগেচ্ছাশূন্য ; বাহার রাগ, ভয়, ক্রোধ নাই, নীভাঁর দেহ,,মন, 

পরিবারবর্গ, জগৎ কোন পদার্থেই মার ন্েহ নাই; শুভ আসিলেও 

প্রশংসা নাই,.অশুভ পাইয়াও দ্বেষ নাই_-এমন যিনি তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। 

ইহার চিন্তবৃত্তি নিরোধ হওয়ায় আত্মার অতি নিকটবর্তিনা বুদ্ধি সংস্কার 

অবশিষ্ট! মার থাকিয়। আর বহিম্মর্থ হইতে পায় না। ভজ্জিত বীজ 
যেমন বুক্ষাদি জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ ইনি সংসারে থাকিলেও 

ই'হার বুদ্ধি আর বিষয় প্রসব করে না। 
১১ 
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দেখিতেছ ন| দৃঢ় অভ্যাসে জগত মিথ্যা এই বোধ খাঁহার হইয়াছে 
তাহার কামনা আর কোথা হইতে উঠিবে ? একমাত্র আত্মাই আছেন 
আর কিছুই নাই সর্ব যিনি এই ভরিত চৈতন্যে দৃষ্টি রাখিতে 
অভ্যস্ত তাহার ইকন্জ্রিরগুলি কৃর্্মা্গের ন্যায় সর্ববদাই শব্দাদি ভোগের 
বিষয় হইতে সম্কুচিত হইয়াই থাকিবে । ভোগের বস্তু পায়না বলিয়। 

ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আহার করে ন! কিন্তু ভোগ তৃষ্! তার থাকে, আর যিনি 

সেই ভরিত- চৈতন্য স্বরূপ তুরীয় আপনি আঁপনিতে স্থিতিলাভ করেন 
তিনি আর কোন্ রসে স্পৃহা! রাখেন ? তাহার সকল ভোগ বাসনা 

আপনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়। জগৎ মিথ্যা এই বোধ ধাঁহার হয় 
তাহার ইন্দ্রিয় আপন! হইতে বশীভূত হইরা! যায়। তিনি আপন স্বক্সপে 
যুক্ত থাকেন বলিয়৷ তাহার আর কোন চলন, কোন সম্বল্প, কোন ভাব- 

নাই গাকে না। তীহার ইন্দ্রিয় আর কোন প্রকারেই বিষয়াভিমুখী হয় 

না। এই সংবমী তুরিয়ে জাগিয়। থাকেন আর বিষয়ে ঘুমাইয়। পড়েন। 
তাই শ্রীগীতা৷ আবার বলিতেছেন 

'আপূর্য্যমা ণমচলপ্রতিষ্টং 
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বু। 

তদ্বৎ কাম! যং প্রবিশন্তি সর্বেব 

স শান্তিমাপ্মোতি ন কাম-কামী ॥ ২৭০ 

সমুদ্রে সমস্ত বারি রাশি প্রবেশের ন্যায় সর্বববিধ কামন! সেই স্থিতপ্রজ্ে 

প্রবিষ্ট হয় বলিরা তিনি অতল গম্ভীর সমুদ্রের ম্যায় শীল্ত স্থির ভাবে 
শ্থিতিলাভ করেন। সমস্ত কামনা ত্যাগ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আর 

কোথাও মম বোধ নাই, কোথাও অহং বোধ নাই, কোথাও স্পৃহা নাই__ 
তিনি শান্ত স্বরূপে অবস্থান করেন। এইটি ব্রান্মী স্থিতি। যিনি 
আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মসম্থৃউ এমনও যিনি তীর কোন কার্যও 

থাকেনা ।: আর যিনি ব্রক্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ইহার দৃটাভ্যাসে তুরীয়ে 
পৌছিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে আর কথা কি? স্বস্বরূপে অবস্থান করি- 
যাও যেমন ব্রহ্ম স্বপ্ন জাগ্রন্ড নুযুপ্তি লইয়! খেলা করেন মানুষে দেঙ্খ-- 
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সেইরূপ আত্মজ্ঞ ধিনি তিনি কর্ম করিয়াও অকর্্মা দেখেন, অকর্ত্মেও' 
কণ্্ম দেখেন। জ্ঞানেই সর্ব্ব কম্মের কিন্তু পরিসমাপ্তি। জ্ঞানলাভ 
করিস্বা জগৎ নাই, দেহ নাই, মারা নাই এ সম্বন্ধে ধার সর্বপ্রকার 
₹শয় নষ্ট হইয়াছে তিনিই আপ্তবন্ত। তন্ববিৎ ধিনি তিনি কিছুই 

করেন না, তিনি যুক্ত। তিনি শ্রবণ স্পর্শন শ্রাণ অশন গমন স্বপ্ন শ্বাস 
প্রান ত্যাগ গ্রহণ উন্মেষ নিমেষ সব করিয়ও কিছু করেন ন|। ইন্দ্রিয় 
ইন্দিয়ের কাঁধ্য করিতেছে আমি কিছুই করি না ইহা! তিনি স্থির জানেন। 

মুমুক্ষু। আান্ন' সিনত্্ীন অন্ধ অন্মন্গী র ক্সালা বনিক ষ: 
ইহা বলিতে বাকী আছে। 

আগতি। শ্রধণ কর। এই তুরীয় ব্রহ্ম রাগ দ্েধাদি সর্বপ্রকার 

বিকার রহিত বলিখা শান্ত। এই জন্যই ইশি.শিখ অর্থাৎ শুদ্ধ বুদ্ধ 
মুক্ত স্বভাব পরমানন্দ বোধস্বরূপ। ইনি অদ্বৈত অথাৎ সর্ববপ্রকার 

অপেক্ষা এখানে নাই অর্থাৎ প্রতীয়মান যে বিশ্বা্ি তিন পাদ এই তিন 

পাদ হইতে ইনি বিলক্ষণ। ইনিই আত্মা, ইনিই জানিবার যোগ্য । 

এই এক নির্বিবশেষ, চিন্মাত্রতত্ব জাগ্রদাঁদি স্থানরূপ উপাধি রহিত, 

পরম শুদ্ধ সকলের প্রত্যগাত্মা ইনিই আছেন। অন্য কিছুই নাই। যাহ 
আছে বলিয়া মনে হয় তাহা মায়া, ইন্দ্রজাল, স্বপ্ন মাত্র। জগত নাই 

ব্র্মই আছেন-_এই ব্রহ্মই মুমুক্ষু জিজ্ঞান্থ জনের জানিবার যোগ্য বস্তু । 

মুমুক্ষ। আরও কিছু এই তুরীয় সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা হয় যদিও 

সমন্তই বলিয়াছেন তথাপি নিঃসংশয় হইবার জন্য অভ্যাসের বস্তুটিকে 

দৃঢ় ভাবে জানিয়া লইতে চাই। 
শ্রুতি । বল। 

মুমুক্ষু। নান্তঃপ্রজ্ঞ ইত্যাদিতে বলিতেছেন যে তুরীয়কে প্রকাশ 

করিতে কোন প্রকার শব্দের সাম্য নাই। ইনি শব্দবাচ্য নহেন। 

লোকে যাহ! বুঝিতে পারে এরূপ কোন কিছু দির! তাহাকে নির্দেশ 
করা যায়না । যদি তাহাই হয় তবে তিনি কি শুন্য হইয়া পড়েন না|? 
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শ্রুতি। না ইনি শুন্য নহেন। ইনি ভরিত চৈতন্য পূর্বে ইহা 
একবার বলিয়াছি। আবার অন্য প্রকারে বলিতেছি শ্রবণ কর। ইনি 

আছেন বলিয়! চিন্তম্পন্দন কল্পনা সমুহ ই'হারই উপরে ভাসিয়াছে। 

পরিদৃশ্যমান জগত খাহ!৷ দেখিতেছ তাহা ত স্থূল ভাবেই দেখিতেছ। 

যাহা! দেখিতেছ তাহা না দেখিয়া! যখন চক্ষু মুদ্রিত কর তখন স্থুলটাই 

সুঙ্মন হইয়া মনের মধ্যে আইসে। মনের মধ্যে যাহা থাকে তাহা ত 
কল্পনা মাত্র। এই কল্পনা ত মিথ্যা। এই মিথ্যা কল্পনা কিন্তু শূন্যে 
শৃন্তে থাকিতে পারে না। কল্পনাও একটি সত্য বস্তু অবলম্বনে ভাসে। 

শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্প, স্থাণুতে পুরুষ, মরুভূমিতে মুগতৃষ্িক। 

এই যে সব ভ্রম প্রহীতি কল্পন।-_এই ভ্রম কল্পন। একটি আশ্রয় অব- 

নম্বনেই ভাসে । কল্পনা কখন নিরাশ্রয় ভাবে গাকিতে পারে না । 

তুরীয় ধিনি তিনি সর্ব কল্পনার আশ্রয় স্থান । 

শূন্য যাহা তাহ। ত বিকল্প কল্পন!। কল্পন। যখন আশ্ররশুন্য হইয়া 

উঠিতে পারে না! তখন অধিষ্ঠানরূপ তুরীয় যিনি তিনি শূন্য হইতে ভিন্ন 
পদার্থ । এই অধিষ্ঠান চৈতন্যটি স। ইহা যদ্দি মান তবে এই 
জগদিন্দ্রজালের যিনি আশ্রয় তিনি শূন্য একথা তুমি বলিতে পার ন|। 

মুমুক্ষু। নির্বিবিশেষ যিনি তাহাকে আশ্রর করিয়াই প্রাণাদি বিকল্প 

ভাসে। ইহা বুঝিলাম। কিন্তু রজ্জু যাহ! তাহ! ত সর্পশব্দ বাঢ্য হয়। 
এইবুপে তুরীয় বিনি তিনিই ত শব্দ বাচ্য হইতে পারেন ? তবে নিষেধ- 

মুখে তুরীয়ের প্রতীতি সম্পাদনের আবশ্যক কি? 
তি । নিষেধমুখ বাক্যগুলি বাচারস্তণ মাত্র অর্থাৎ শুধু কথ! 

মাত্র। এই জন্য অসত__অবস্ত। সৎ ও অসতের কোন সম্বন্ধ নাই। 
কাজেই সৎ ও অসতের সম্বন্ধ কখনই শবাজনিত বোধের বিষয় হইতে 
পারে না। 

আরও দেখ গৌ আদি জন্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্গণদি প্রমাণ 

আছে। কিন্তু আতা! সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমীণ নাই। কারণ আত্ম 

ধিনি তিনি নিরপাধিক। গৌ আদির ন্যায় ইনি জাতিবিশিষ্ট নহেন। 
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অদ্বিতীয় িনি তীহার কোন সামান্য বিশেষ "ভাব নাই। আর পাঁচকা- 
দির ন্যায় ইহাতে কেন ক্রিয়াবান্পণাঁও নাই। কারণ ইনি অক্রিয়। 

আবার নীল পীত ঘটাদির মত ই'হাতে কোন গুণবান্পণাও নাই কারণ 

ইনি নিগুণ। সেই জন্যই বলা হইল নিষেধমুখেই ভুরীয়ের প্রতিপাদন, 
বিধিমুখে নহে । : এইজন্য বল! হইতেছে শবের দ্বারা তীহাকে নির্দেশ 

কর] যায় না। 

মুমক্ষ। এমন আত্ম্কে জানিয়া লাভ কি? কোন কিছু দিয়াই ত 
ইহাকে ধর! ছোঁয়৷ যায় না। 

শর্মতি। প্রয়োজন আছে। রজ্জর জ্ঞান হইলে ঘেমন সর্পভ্রম দূর 

হয়, সেইরূপ এই তুরীয় আত্মার জ্ঞান হইলে তবে এই অঞ্জীনকৃত সৃষ্টি 
শ্থিতি ভঙ্গ ভ্রম দূর হয়। ভ্রম ভাঙ্গিবার আর অন্য পথ নাই। আত্মাকে 
না জানা পর্যন্ত অনাতবিষয়ক তৃষ্| কিছুতেই যাইবে না। 

মমুক্ষু। তুরীয়কে আত্মারূপে জানার কি কোন প্রতিবন্ধক আছে? 

তি । কোন প্রতিবন্ধক নাই। এই আত্মাকে জানিবার জন্যই 

শ্রুতি বহু উপদেশ করিতেছেন। নতম, শ্গঅলাল্লা লঙ্কা, নল্ লত্সল্, 

ন ন্সালা, ঘন্ আন্াহতহীঘ্াতৃলক্ম, ঝ নাস্াজ্যন্লহী স্াল:, দ্যান 
ধনন্ ইত্যাদি। সেই তুমি, এই আত্মাই ব্রঙ্গ, তিনিই সত্য, সেই আত্ম! 
যিনি সাক্ষাণড প্রত্যক্ষ স্বরূপ ব্রহ্ম, বাহিরে ভিতরে যিনি জন্ম রহিত, 

আত্মাই এই সমস্ত। এই সমস্ত দিয়! শ্রুতি ই হারই কথা বলিতেছেন। 

মুমুক্ষু। তুরীয় ঘিনি তিনিই আত্মা। তুরীয়কে জানাই তবে 
আন্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞান কিরপে হইবে? শ্রুতি বলিতেছেন 

এই যে জগৎট। দেখা যাইতেছে ইহা রজ্জুকে যেমন ভ্রমজ্ঞানে সর্পমত 

দেখা হইয়া! যাঁয় সেই ভাবেই ব্রহ্মকেই এই জগত্রূপে দেখা হইতেছে। 

এই জগতটা! আবার সব সময়ে একরূপে দেখা হয় না। জাগ্রৎকালে 

ইহাকে স্থুর জগতরূপে দর্শন করা যায় স্বণে ইহাকে সৃষ্মম বাদনারূপে 

স্মরণ করা যায় আবার স্থৃযুণ্তিতে দর্শন ও স্মরণ শূন্য একভাবে অর্থাৎ 

জগৎ নাই আমিই আছি এইরূপ অন্ুভর হয়। 



৮৮ মাও্ক্যোপনিষ?। 

:.- আবার বলি তুরীয় ধিনি-তিনিই আত্মা। এই আত্মাকে জানাই' 
জ্ঞান। তুরীয় আত্মা কিন্তু জাগ্রত কালের বিশ্ব পুরুষ নহেন, স্বপ্নের 
তৈজস পুরুষ নহেন, এই ছুয়ের, সন্ধিরূপও নহেন, ইনি স্ৃপ্ত পুরুষও 
নহেন; ইনি সর্ববজ্ঞও নহেন ইনি অচেতনও নহেন; যদি এইরূপই 

হুইল তবে আত্মজ্ঞান হইবে কিরূপে? ত্রন্মে এই জগৎ ভ্রম দুর 
হইবে কিরূপে? রজ্জুকে আর সর্পজ্ঞান কর! যাইবে না কিরূপে ? 

এ কথা আবার বলিতে হইবে। 
শ্তি। রজ্জুকে রজ্জুভাবে জানাই রজ্জুর স্বরূপ জ্ঞান। কিন্তু 

রজ্জুকে সর্প কল্পন। করা হইয়া গিয়াছে । এই সর্প কল্পনার নিষেধ 
দ্বারাই রজ্র স্বরূপ জান! যাইবে। আত্মজকে যে বিশপুরুষ, তৈজস 

পুরুষ ও সুপ্ত পুরুষরূপে দেখা হইয়াছে তাহা কল্পন। মাত্র। কল্লানাতে 
যীহাকে এ শবস্থাত্রয় বিশিষ্টরূপে দেখা হইতেছিল-_-এ অবস্থাত্রয়ের 

নিষেধ দ্বারাই তাহাকে তুরীয় ভাবে দেখা যায়। কল্পনা নিষেধে 
তুরীয় ভাব প্রতিপাদন করাই এ্ুতির অভিপ্রায় । 

কিন্তু তুরীর ধিনি তিনি যদি এ অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট আত্মা হইতে 
পৃথক, কিছু হইতেন তাহা হইলে আত্মাজ্ান হইতেই পারিত না। 
স্বরূপটি হইতেছে চৈতন্য । সেই চৈতন্য অংশে সকল অবস্থা বিশিষ্ট 
আত্মা একই। 

রজ্জু যেমন সর্পাদিরূপে কল্পিত হয় সেইরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্যই! 
আন্তঃপ্রজ্ঞাদিরূপে কল্লিত। যে সময়ে এই কল্পিত অবস্থাত্রয়ের নিষেধ ' 

হয় গেই সময়েই আত্মাতে আরোপিত অনর্থরাশির নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান 

ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়. এই জন্য আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত কোন পৃথক 
প্রমাণের আবশ্বক হয় না। যেমন সর্পল্রান্তি নিবারণ জন্য রজ্ছুর 
বান ও সর্পের জ্ঞান আবশ্যক অর্থাৎ সর্পজ্ঞনটা কল্পনা বলিয়া মিথ্যা 

আর রজ্জুজ্ানটিই সত্য সমকালে এই দুইই চাই সেইরূপ জগণ মিথ্য। 
ও ব্রঙ্গ সত্য সমকালে এই 'ছুয়ের অভ্যাসেই কল্পনাক্ষয় হয়। 

আত্মজ্ঞান কিরূপে হইবে ইহার উত্তর তবে এই হইল.ষে. আত্মাতে 
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আন্তঃপ্রজ্ঞ বহিঃপ্রচ্র ইত্যারি বে অজ্ঞানের আরোপ হয় সেই অজ্ঞান, 
সরাইতে পারিলেই আত্মজ্ঞান হইবে। আমি বাহিরের জগৎ জানি 

আমি ভিতরের বাসনাময় সুক্ষম জগৎ জানি এই সমস্ত অজ্ঞানের 

বিনাশ হওয়া ভিন্ন আন্মজ্ঞান বা আত্মভাবে স্থিতি হইবে না । গুধু 
অজ্ঞান নাশ হইলেই আত্মজ্ঞ্ান হর। আর অজ্জানের রাজ্য কতদুর 

তাহাত দেখিতেছ? জাগ্রৎ স্থান স্বপ্স্থান স্ুযুণ্ডি স্থান, সর্বজ্ঞ এই 

সমস্তই অজ্ঞানের রাজ্য । আত্ম-স্বরূপটি যাহা তাহাই জ্ঞান রাজ্য। 

সেখানে আর কিছুই নাই। শুদ্ধ নির্দল জ্ঞান। মায়ার কোন 

স্পন্দন পধ্যন্ত সেখানে নাই । এই অজ্ঞান নাশই সাধন! । 

মুমুক্ষু। অজ্ঞানের নাশ হইলেই কি জ্ঞান লাভ হয়? জ্ঞানের 

সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ কি আবশ্যক করে না? ' 

আতি। না, অন্ত কোন প্রমাণের আর আবশ্যক হয় না। 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন একটি ঘট রহিয়াছে। অন্ধকারের নাশ হইলেই 

ঘটের জ্ঞান হয়। 

মুমুক্ষু। কিরূপে তাহা হইবে? ঘটকে অন্য কোন বস্তু অর্থাৎ 

কমগ্ুডলুও ত বোধ হইতে পারে ? 

শ্র্ত। ঘটকেঞ্রকমণ্ডলু বোধ হয় না। তুমি নাম দিতে ভুল 
করিতে পার কিন্তু গোলাপকে গোলাপ বল বা অন্য নাম দিয়! ডাক 

কথা কিন্তু একই। অন্ধকারস্থ ঘটকে জানিতে হইলে দীপের সাহায্যে 
অন্ধকার নাশ ভিন্ন অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। 

মনে কর অন্ধকার নাশকে ছেদন ক্রিয়। বলা হইতেছে। ছেঁদন 

ব্যাপারট। হইতেছে ছেছ্ বস্তুর অবয়ব সম্বন্ধ ধ্বংদ কর! । জ্ঞানটি 

সর্বব্যাপী পদার্থ । ইহার অবয়ব স্বরূপে উঠিয়াছে 'এই অজ্ঞান এবং 

অজ্ঞান প্রসূত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। অবয়ব সম্বন্ধ ধ্বংস করাটিই 
যেমন ছেদন ব্যাপার দেইরূপ অজ্ঞানটি ধ্বংস করাই আত্মভাবে, জ্ঞান 

ভাবে পূর্ণভাবে স্থিতির ব্যাপার । জুনে স্থিতির জন্য অজ্ঞান নিবৃত্ত 

ভিন্ন অন্য কৌন ব্যাপারের আবশ[কতা নাই। 



্ । মাও্ক্যোপনিষদ্। 

এই জন্য বলা যাইতেছে আত্মাতে আরোপিত অন্তঃ প্রজ্ঞাদি অন্ধকার 

দূর করাই তুরীয় স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে মুহূর্তে অন্তঃপ্রজ্ঞাদি 
' ধর্মের নিবৃত্তি হয় সেই মুহূর্তেই সমস্ত ঘৈতবুদ্ধিরূপ অন্ধকার দূর 
হইয়া অদ্বৈত জ্ঞানে"স্থিতি লাভ হয়। 

মুমুক্ষু। নান্তঃপ্রজ্ঞ ইত্যাদি বিশেষণগুলি ত সমস্তই প্রতিষেধ 

বাঁচক। নান্তঃপ্রজ্ঞ হইতেছে তৈজসের প্রতিষেধ। ন বহিপ্রজ্জঃ 

ইহা বিশ্বের প্রতিষেধ। নোৌভয়তঃ প্রাজ্ঞ ইহ! জাগ্রত স্বপ্ন এই ছুয়ের 

সন্ধির প্রতিষেধ। ন প্রজ্ঞানঘন ইহা স্থৃষুণ্তীবস্থার প্রতিষেধ। কারণ 

উহাঁর স্বরূপটি বীজভাবাপন্ন অবিৰেকাত্বক। ন প্রজ্ঞ ইহা সর্ব. 

বিষয়ক জ্ঞানের প্রতিষেধ। ন অপ্রজ্ঞ ইহা চৈতন্তের প্রতিষেধ। 

কিন্তু অন্তঃপ্রজ্ঞার্দি ভাব সকল আত্মীতে ত প্রত্যক্ষ হইতেছে । 

রজ্জুতে যে সর্পবোধ এই সর্পবোৌধটা মিথ্যা । শুধু প্রতিষেধ দ্বার! প্রত্যক্ষ 
বিষয় যে অন্তঃপ্রজ্জাদি ইহ! মিথ্য। হইবে কিরূপে ? 

শ্রুতি। পরিপূর্ণ চৈতন্য ধিনি তিনি সকল অবস্থাতেই পূর্ণ । 
চৈতন্যের অংশ কিছুতেই হয় না। আকাশকেই যখন কেহ খণ্ড 
করিতে পারে না তখন চৈতন্যকে খণ্ড করিবে কে? স্বরূপগত 

চৈতন্যাংশে বিশ্ব তৈজসাদির কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু একটির 
আবস্থিতি কালে যে অন্যটি থাকে না তাহার কারণ একটি অনির্ববচনীয় 

অজ্ছান। 

ুঙ্ছুতে কল্পিত সর্প ও জলধারাদি যেমন মিথ্য। সেইরূপে জ্ঞানে 
অভ্ভীনটি কল্পিত বলিয়া মিথ্যা। আরও এক কগা যে তার দুষ্ট 

ভাবটির কোথাও ব্যভিচার হয় না । এ দ্রষ্টী ভাবটি সর্বত্র সত্য | 
যদি বল স্ুযুপ্তিকালে আত্মার দ্রফটীভাব ব! জ্ঞাতৃভাব ত থাকে না। 

ন! তাহা বলিতে পার না। স্থৃযুপ্তিতেও আত্মার জ্ঞাতৃভাৰ অনুভব 

গৌচর হইয়া গাকে। শ্রুতি বলেন “ল জি শরিশ্লানুনিক্াননিঘহি- 

ীঘী নিহান” অর্থাৎ বিজ্ঞাত আত্মার জ্ঞান কখনই লুপ্ত 

হয় না। 
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এক্ষণে গৌড়পাদের কারিকার কথা শ্রবণ কর। আত্রৈতে শ্লোকা 

ভবন্তি। 
নিবৃত্তেঃ সর্ববছুখানামীশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ | 
অন্বৈতঃ সর্ববভাবানাং দেবস্ত্্যো বিভুঃ স্মৃতঃ ১০ 
কাধ্যকারণ বদ্ধো তাবিষ্যেতে বিশ্ব-তৈজসৌ । 
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্ত ঘৌ তৌ তুর্য্ে ন সিদ্ধতঃ ॥১১ 
নাত্মানং ন পরধৈব ন ত্যং নাঁপি চানৃতং। 
প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি তুষ্যং তৎ সর্ববদৃক্ সদ ॥১২ 

ছৈতন্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞতু্্যয়োঃ। 
বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তৃষ্যে ন বিছ্ভাতে ॥১৩ 
বপননি্রাযুতাবান্ঠো প্রাজ্জনবস্বপ্রনিদ্রুয়া। 
ন নিদ্রাং নৈৰ চ স্বপ্রং তৃর্ধ্ে পশ্যস্তি নিশ্চিতাঃ ॥১৪ 
অন্তথা গৃহৃতঃ স্বপ্রো নিদ্রা তবমজানতঃ। 
বিপর্য্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমস্খতে ॥১৫ 

অনাদি মায়য়! স্থণ্ডো৷ যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে | 
অজমনিদ্রমস্বপ্রমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা! ॥১৬ 
প্রপঞ্চো যদ্দি বিদ্যেত নিবর্তেত ন সংশয়ঃ। 
মায়! মা্রমিদং ছ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥১৭ 

বিকল্পো বিনিবর্তেত কল্লিতো৷ যদি কেনচিও। 
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্কাতে ॥১৮ 

. জর্ববপ্রকার ছুঃখ নিবৃত্তি করিতে যিনি সমর্থ তিনিই প্রভু, 

তিনিই ঈশান অর্থাৎ তুরীয় আত্মা, তিনি অব্যয় অর্থাৎ কখন আপনার 

স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না--এই তুরীয় কখন আপন স্বরূপ ত্যাগ 

করেন না।, ইহার স্বরূপের ব্যভিচার কখন হয় না। এই তুরীয়ু 

সর্ববছূঃখ (নিবৃত্তি করিতে কিরূপে সমর্থ? না এই তুরীয়ের জ্ঞান 

হইলেই প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্বাদি রূপ সমস্ত অঙ্জানের নাশ হয়। 

অজ্ঞানের ধ্বংসই সর্ববহুঃখনিবৃত্তি। 
১৭ 



৯২ মানুক্যোপনিষদ্। 

. * আর সমস্ত ভাব মিথ্যা বলিয়া আত্মা অদ্বৈত । জাগ্রদাদি অবস্থারূপ 

তিন স্থান এবং এ তিনের বিশ্ব তৈজস প্রীজ্ঞ এই তিন অভিমানী 
এই সমস্ত রজ্জুতে সর্পব আস । এ সমস্তের আশ্রয়-অধিষ্ঠানরূপ 

তুরীয় আত্মাই অনৈত। অপর সর্বরতাঁব মিথ্য/ এই জন্য ব্যয় বা 
ব্যভিচারের হেতু যে দ্বৈত বস্তু, তাহার অভাব এই তুরীয়_-সেই জন্য 
ইনি অব্যয়। আবার তুরীয় আত্মাই সমস্ত দ্বৈতের প্রকাশক বলিয়৷ 
ইনি দেব অর্থাৎ জাগ্রদাদি স্থান দহিত বিশ্ব তৈজসাদিকে,_রজ্জুতে 

সর্পব অধ্যস্তরূপ ভাবকে আর স্বরূপ হইতে এ সমস্তের অভাবকে 
উহাদের অধিষ্টান সাক্ষী হইয়৷ প্রকাশ করেন, সেই জন্য আত্ম! সর্বব-. 
প্রকাশের প্রকাশক দেব। আবার বিশ্বাদি অপেক্ষা চতুর্থ বলিয়া 
তুরীয় আর সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বলিয়৷ বিভু এইরূপ তাহাকে বলা 
হয় ॥॥১০ | 

এক্ষণে তুরীয়ের যথার্থ আত্মপনা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন 
“কার্য্যকারণবন্ধে। তাবিষ্যতে বিশ্বতৈজল্লৌ” পূর্বেরবাক্ত বিশ্ব ও তৈজস 
কার্য কারণ দ্বারা বদ্ধ ইহা জ্ঞানিগণ অঙ্গীকার করেন। ইফ্যেতে 

প্বীকৃতৌ। জ্ঞানিভিঃ। পপ্রীজ্ঞঃ কারণ বদ্ধন্ত৮ প্রাজ্ঞ কিন্কু শুধু 

কারণ ভাবেই বদ্ধ। “দো তৌ তুষ্যে ন সিদ্ধতঃ” তুরীয় আত্মায় এই 
ছুইই সিদ্ধ হয় ন!। | 

ফল যেটি সেইটি হইতেছে কা্্য। আর ফল যাহা হইতে জন্মিতেছে 
সেই বীজ হইতেছে কারণ। স্বরূপটি গ্রহণ না করা অর্থাৎ স্বরূপের 
অগ্রহণ ( অজ্ঞান ) এইটি বীজ। স্বরূপকে কর্ত। ভোক্তারূপে অন্যথা 

গ্রহণ এইটি হইতেছে এই অজ্ঞান বীজের ফল। বিশ্ব ও তৈজদ এই 
উ্তয়েই স্বরূপের অগ্রহণ এবং তজ্জন্ স্বরূপকে অন্ধ! গ্রহণ এই ছুই 

দোষ আছে। এজন্য বলা হইতেছে বিশ্ব ও তৈজস কার্ধ্য ও কারণ এই 

দুইটিতেই বদ্ধ। প্রাজ্ঞ কিন্তু শুদ্ধ কারণে বন্ধ। কারণ প্রাচ্ছ যিনি 
তাহাতে কর্তা ও ভোক্ত। রূপ অন্তথাগ্রহণ নাই কিন্তু কেবল স্বরূপের 

অন্থথাগ্রহণ এখানে আছে। ন্ুণ্ত পুরুষ কোন কামনাও করেন' না, 
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কোন স্বপ্নও দ্রেখেন না। এজন্য তিমি কার্মাম্বারা বন্ধ নহেন। 
স্বরূপের অযথা গ্রহণটাই এখানে কারধযা। কর্তা ও ভোক্তা পনা প্রাজ্ঞ 
নাই বলিয়া ইনি কার্যে বদ্ধ নহেন।' কিন্তু স্বূপের বোংশূন্তা 
রূপ বীজ ভাঁবটি মাত্রই প্রাজ্ঞে আাছে। তাই ধলা হইতেছে ইনি 
কারণভাবে বদ্ধ। তুরীয়ে কিন্তু স্বরূপের অগ্রহণ বা অন্যথা গ্রহণরূপ 

বীজ ও ফল ভাঁব কিছুই নাই। তুরীয় সর্ববদা স্বরূপ বিশ্রান্তিতেই 
আছেন। স্বরূপের ব্যন্তিচার তাহাতে কখন নাই। স্বরূপ বিচ্যুতি 
তাহাতে কখনও নাই ॥১১ 

প্রাজ্ঞ মাত্মা আপনাকে জানেন না, পরকেও জানেন না। সত্যও 

জানেন না অসত্যও জানেন না । তৃর্ধ্য কিন্তু সর্বদা পূর্বেবান্ত সমস্তই 

দর্শন করেন। ইনি অলুপ্ত চৈতন্য স্বভাব ।. প্রাজ্ঞ আত্মা আপনার 

স্বরূপ যে তুরীয় সেই স্বরূপটিকে জানেন না আর বিশ্ব ও তৈজস 

যেমন বহিঃস্থিত স্থূল বিষয় এবং অন্তস্থিত সুক্ষ বিষয় জানেন সেইরূপ 

ভিতরে ও বাহিরে কিছুই অনুভব করেন না। আর যিনি প্রাজ্ঞ 

তিনিও ত আত্মা। “নন্দ নুসুন্ভতনিতহিন্াদী নিহ্বার'" দ্রষ্টার 

দৃষ্টি কখনই বিলুপ্ত হয় না বলিয়া__আমিই আছি এই বোধ তাহার 
থাকে অথচ আমিই সেই তুরীয় এবং দৃশ্য যে অসত্য এই জ্ঞান 

তাঁহার থাকে না। এই কারণেই প্রাজ্ঞ পুরুষ স্বরূপের অভ্ভাব এবং 

আবিষ্ভা জনিত দৃশ্যপ্রপঞ্চের সম্যক উপলব্ধি এই ছুই বন্ধনে বদ্ধ ।”" 
তুরীর আত্ম সর্বদা সর্বধদূক্। অন্য কিছুই ত সেখানে নাই, 

তিনি আপনিই দর্বব। অদ্বৈত বলিয়া তিনিই সর্বাত্মক এবং প্র 

বলিয়া আত্মদ্ক। আপনিই সর্বব বলিয়া সর্বদৃক্। তাহাতে স্বরূপের 

অভাবীত্মক অবিষ্ভাবীজও নাই আর অবিদ্াসম্ভৃত বিপরীত বোধও নাই । 

স্বপ্রকাশ সূর্য কখন অপ্রকাশ অন্ধকারও থাকে না অথবা অন্যরূপে 

প্রকাশও থাঁকিতে পারে না। শ্রুতি যে বলেন “লান্মহনা$দ্তি 

৮ ইহা ভিন্ন অপর দ্রষটা নাই__ইহাতে এই তুরীয়ই জাগ্রত ও স্বপ্ন 

পরেও স্্্ীর সায় থাকেন বলিয়া ই'থাকে সর্বদূকু বলা হইল। 



ট  মাঙুক্যোপনিষদ। 
মুমুক্ষু । সর্ধবদৃক্ ইহাণ্ছুই অর্থে ব্যবহার করিতেছেন ? - 
শ্ুতি। হই । (১) জাগ্রণ্ড স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তিতে তত্তৎ অভিমানী 

আত্মা! যেভাবেই থাকুন না কেন ই'হাদের মূলে কিন্তু তুরীয় প্রভূ আপন 
স্বরূপে সর্বদাই খাঁকেন; তাহার উপরেই* সমস্ত খেলা হয় বলিয়া 
সর্ববভূতে অবস্থিত তুরীয়ই সর্ববস্ত দ্রষ্টার ম্যায় প্রতিভাসমান হয়েন 
তাই তিনি সর্ববদা সর্ববদর্শী | 

(২) তুরীয়টি আপনি আপনি । সেখানে দ্বৈত নাই। অন্য কোন 

কিছুই নাই। তিনি আপনিই সর্ব বলিয়া! তিনি সর্ববদৃক্ ॥১২ 
দ্বৈতের অগ্রহণ এই বিষয়ে প্রাজ্ঞ পুরুষ ও তুরীয় আত্মা উভয়েই 

তুল্য। প্রাজ্ঞ আত্মা স্বরূপাবোধরূপ বীজ নিদ্রাযুক্ত কিন্তু তুরীয়ে 

স্বরূপের অবোধ নাই এই প্রভেদ। 

মুমুক্ষু। প্রীজ্ঞও দ্বৈত জগণকে উপলব্ধি করেন না আর তুরীয়ও 
করেন না। তবে প্রাজ্জের কারণ-বন্ধন.হয়, তুরীয়ের হয় না কেন ? 

শ্রাতি। প্রাজ্ঞ নিপ্রিত মত কিন্তু তুরীয়ের নিদ্রা নাই । -তন্বাপ্রতি- 

বোধো নিদ্রা । তত্ব বা স্বরূপের অগ্রতিবোধই নিদ্রা । বিশ্ব তৈজসাদি 

ছৈত ৰোধের উৎপত্তির কারণ হইতেছে ত্বরূপের অবোধ । তুরীয় 
সর্বদা স্বরূপকে জানেন।. কিন্তু প্রাজ্ঞ স্বন্বরূপকে জানেন না। প্রাজ্ঞ 
ধিনি তিনি বীজনিদ্রাযুক্ত, বীজনিদ্রাই মূলাবিদ্ভা । ইহাই আবার জগৎ- 

বিষয়ক বিশেষ বিশেষ জ্ঞানোৎপত্তির বীজ | তুরীয় কিন্তু সর্বদাই 
্রষটস্বরূপে অবস্থান করেন, এজন্য তাহাতে অভাবাত্মক বীজনিদ্র নাই । 

এইউন্য তুরীয়ে কারণ-বন্ধন নাই ॥১৩ ূ 
আস্ত দুই পুরুষ অর্থাৎ বিশ্ব ও তৈজস স্ব ও নিদ্রাযুক্ত । (স্বপ্ন- 

নিদ্রাধৃতাবাঘ্তৌ। রজ্জুকে সর্পরূপে যে গ্রহণ সেই অন্থাগ্রহণকে 
বলে স্বপ্ন । আর স্বরূপের অবোধ-প্রচুর যে অজ্ভান তাহাই হইল নিদ্রা। 

বিশ্বপুরুধ.ও তৈজসপুরুষ এই ছুই দোষযুক্ত বলিয়৷ স্বপ্ন ও নিদ্রা যুক্ত। 

এইজন্যাই পূর্বে বল! হইয়াছে ই'হারা কার্য্য ও কারণে বদ্ধ।. কিন্তু 
প্রাজ্জববম্বপ্ননিদ্রয়! অর্থাৎ প্রাজ্ঞ পুরুষ স্বপ্ররহিত যে নিদ্রা (অজ্ঞান) 
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কেবল তাহারই সহিত যুক্ত। এইজন্য পুর্বে বলা হইয়াছে প্রাজ্ঞ: 
কেবল কারণে ব্ধ। আরন নিদ্রা. নৈব চ স্বপ্রং তুর্য্ে পশ্রস্তি 
নিশ্চিতাঃ॥ নিশ্চয়কে পাইয়াছেন যে.স্থিরবুদ্ধি-ব্রহ্মবিদ্গণ তীহার! 
তুরীয়ে স্বপ্নকেও দেখেন না আর নিদ্রাকেও *দেখেন না অর্থাৎ 
মহাবাক্যকে সম্যক্রূপে জানিয়৷ ধীহার! তত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন সেই 
্রক্মবির্গণ তুর্য্যে স্বরূপকে অন্যথ| দর্শনও করেন না আর স্বরূপের 
অদর্শনও তাহাদের নাই ॥ ১৪ 

স্বরূপকে অন্যরূপে গ্রহণ করাই স্বপ্ন আর ন্বরূপের জ্ঞান আদৌ 
না! থাকাই নিদ্রা । স্বরূপকে বিপরীতরূপে গ্রহণ ও স্বরূপের অগ্রহণ 

এই ছুই বিপর্যায় জ্ঞান ক্ষয় হইলেই জীব তুরীয়ে স্থিতিলাভ 
করে। | 

মুমুক্ষু। আচ্ছ। পুরুষ স্বপ্ন বিষয়ে স্থিত কখন হয় আর কখনই বা 
নিদ্রাবিষয়ে স্থিত হয় আর কবেই বা! তুরীয়ে নিশ্চয়প্রাপ্ত হয়? 

শ্রুতি। “অগ্যথা গৃহৃতঃ স্বপ্নঃ” পুরুষ স্বপ্নবিষয়ে স্থিত তখন যখন 
তন্বুকে বা স্বরূপকে অন্যরূপে গ্রহণ করে। পুরুষ যখন ব্রঙ্গকে এই 
জগণ্রূপে দর্শন করে অথব| তুরধযস্বূপকে বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞরূপে 
দর্শন করে তখন তাহার স্বপ্লাবস্থা । ইহাই তব্বের অগ্থ| গ্রহণ । 

আবার তন্বকে বা স্বরূপকে আদৌ না জান! হইতেছে নিদ্রা । নিদ্রা- 
তত্বমজানতঠ” | স্বপ্ন ও জাগ্রতে লোকে যখন তন্বের বাঁ স্বরূপের 

অস্তাথা গ্রহণ করে, তখন এ পুরুষের স্বপ্ন দেখা হয়। আবার ত্বকে 
যাহারা জানে না সেইরূপ পুরুষের জা গর ্বপ্ন, স্ৃযুপ্তি এই তিন অর্বস্থা- 

তেই স্বরূপ অগ্রহণরূপ নিদ্রা থাকে । আর অন্যথ! গ্রহণ এবং অগ্রহণ 

লক্ষণময় বিপর্ধযয় জ্ঞান ক্ষীণ হইলে অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে তুরীয় পদ 

প্রাপ্তি হয় ॥১৫ | 

অনাদিমায়য়া স্ুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুদ্ধতে | জীব যখন অনাদি মায়া- 

নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হয় অর্থাৎ অন্যথ! গ্রহণ ও অগ্রহণ এই ছুই ত্যাগ 

করে অর্থাৎ যখন স্বম্বরূপের জ্ঞানলা করে সে তখন “গজমনিদ্রম- 
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বপ্নমদবৈতং বুদ্ধাতে তা ”. জন্মরহিত, নিদ্রা ও স্বপ্াবস্থাবর্জিিত অয় 
জ্ঞানে শ্থিতিলাভ. করে । 

ভাল করিয়! বলিতেছি শ্ররণ কর। 

এই জীব অনাদি মায়াতে সপ্ত । সংসারী জীব স্বরূপতঃ জানেই না 

অপিচ স্বরূপকে অন্যরূপে গ্রহণ করিয়া ইনি আমার পিতা, ইনি মাত, 

ইনি পুজ্, ইনি পৌন্র, এই ক্ষেত্র, এই পশু, আমি ইহাদের পৌষক 
স্বামী, আমি দুঃখী, ইহা দ্বারা আমি উপক্রত, ইহা দ্বারা আমি বড় ভাল 

থাকি__ এইরূপ হ্টী দেখে। এই জীব যখন মায়ানিদ্রা হইতে জাগ্রত 

হয়, যখন বোধপ্রাপ্ত হয় তখন বুঝিতে: পারে চৈতন্য যিনি তিনি অজ, 
অনিদ্র, অস্বপ্ল, অদ্বৈত । 

মুমুক্ষু। আহা! মায়ানিদ্রায় মোহিত বলিয়াই ত জীবের এই 

দুঃখ। সেই জন্যই ত তাহার নান! সন্বন্ধ। কিন্তু চেতন যিনি তিনি 

অসঙ্গ। কাহারও সহিত তাহার সম্বন্ধ হয় না। তিনি সদা! পূর্ণ, সদা 

আগ্তকাম। কিরূপে জীবের স্বরূপ জ্ঞাঁম হইবে ? 

শ্রতি। অনাদি মায়াস্ৃপ্ত 'জীব যখন পরম দয়ালু বেদান্ততত্বজ্ঞ 

আচার্য্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিবেন যে, হে শিষ্য তুমিই সেই নিঃসল 
আত্মা, তোমার পিতা, পুত্র, স্ত্রী, মাতা,তোমার দেহ, মন, তোমার আমি, 

আমার এ সমস্ত কিছুই নাই-_তুমি আপনি আপনি, যাহা কিছু সঙ, 

যাহা কিছু সন্থন্ধ, তাহ! মায়িক-_এই সমস্ত শুনিয়া শিষা প্রবুদ্ধ হইবে । 
যেমন নানা জাতীয় বৃক্ষের রস মক্ষিকার উদরে মধুভাব প্রাপ্ত হয়, 

সেইরিপ এই সমস্ত চিদাভাস জীব সৃযুপ্তি অবস্থাতে সমান এক বিশ্বরূপ 

চৈতন্যভাব প্রাপ্ত হয়। আর এখানে পুত্র পিতাদি বা ব্রাহ্মণ কষত্রিয়াদি 
বা মনুষ্য পশ্বাদি বা জড় চৈতন্যাদি কোন প্রকার ভেদ ভাব আর 
থাকে না; বিশেষতঃ এই অবস্থাপ্রাপ্ত বিদ্বান যখন জীবভাবে আসিবে 

না, সেই সময়ে তিনি বুঝিবেন যে তিনিই সর্বব জীবের আতা; শ্রুতি 
তখন তত্বমসি বাক্য দ্বারা জীবের মায়ানিদ্র! ভঙ্গ করিবেন কি 

স্বরূপে বিশ্রীম-লাভ করিবেন । 
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মুমুক্ষু।. জীব আপনস্বরূপ আত্মাকে কিরূপ জানিবেন ? 
শ্রুতি। জীব জানিবেন যে আত্মার বাহ অন্তর বা কার্ধ্য কারণ 

কিছুই নাই, জন্ম।দি ষড় ভাব বিকাঁরও নাই এজন্য ইনি অঞ্জন্মা' অর্থাৎ 

আত্মার বাহ অন্তর এবং ভিত্তর বাহিরেৰ ধর্্াদি কিছুই নাই। আরও 
বোধ হইবে যে, মাঝ! সম্বন্ধে জন্ম(দির কারণরুপ| অবিষ্ক। বা অজ্ঞান 

স্বরূপ বীজময় নিদ্র। বলিয়! কিছুই নাই; এজন্য ইনি অনিদ্র অর্থাৎ ইনি 

স্ববদ! বৌঁধস্বরূপ। আবারু যে নিমিত্ত আত্মা তুরীয় অনিদ্র এবং স্বরূপের 
অবোধরহিত, সেই নিমিত্তই তিনি অস্বপ্ন কারণ অন্যথাগ্রহণরূপ যে স্বপ্ন, 

সেটার উৎপত্তির কারণ হইতেছে স্বরূপের অবোধরূপ নিদ্রা । এই নিদ্রা 

তুরীয় আত্মাতে কখনই নাই, এজন্য তন্নিমিত্তক এ স্বপ্নও তীহাতে নাই। 
এই আত্ম! অনিদ্র বলিয়। যেমন তম্বপ্ন, সেইরূপ অজন্মা ও অদৈত। 
স্বরূপে জাগ্রত হইলে তুরীয় আত্মাকে এইভাবে জানা হয়। 

প্রপঞ্চের নিবৃত্তি কিরূপে হইবে যদি জিজ্ঞাস! কর তাহার উত্তরে 

বলি__যদ্দি পরমার্থ বিষয়ে সত্য সত্যই প্রপঞ্চ বিদ্ধমান থাকে তাহা 

হইলে প্রপঞ্চের নিবৃত্তি এবং অদ্বৈতের সিদ্ধি হইতেই পারে না। কিন্তু 
রঙ্জুতে সর্প যেমন কল্পিত সেই ভাবে পরম-আত্মাতে প্রপঞ্চ কল্লিত 
মাত্র; এজন্য সেখানে প্রপঞ্চ নাই, এই জন্ত অদ্বৈতই সিদ্ধ । 

প্রপঞ্চে যদ্দি বিষ্যেত নিবর্তেত ন সংশয়; | 

প্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকে তবে নিবৃত্তও হইবে এ বিষয়ে সংশয় 

নাই অর্থাৎ প্রপঞ্চ যদি স্বরূপ হইতে ভিন্ন হইয়াও বিদ্ধমান থাকে 

তবে তাহার নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হইবে। রজ্ছুতে ভ্রান্তিবুদ্ধি দ্বারা কল্পিত 

ঘে সর্প তাহা বিদ্যমান দেখা গেলেও, বিচার ব| সম্যক দর্শন ছারা 

তাহার নিবৃত্তি হয় ইহাতে জানা গেল যে সর্পটা বাস্তবিক নাই। 

রজ্জুতে যেন সর্প কল্লিত, সেইরূপ আত্মাতে প্রপঞ্চ কল্লিত। রজ্জুতে 

আশ্রিত ফে'আবিগ্ধা তাহা দ্বারাই ভ্রম সর্প কল্পনা । সেইরূপ আত্মাতে 
জড়িত যে অজ্ঞান [অস্তির সহিত য়ে নাস্তিভাব জড়িত ] সেই 

অজ্ঞানেই প্রপঞ্চকে সত্যবোধ করায়। ফুলে যেখানে জ্ঞান সেখানে 
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প্রপঞ্চ নাই। আঁবার যেঈন মায়াবী পুরুষ কর্তৃক প্রদর্শিত যে মায়া 

তাহা বিদ্যমান থাঁকিলেও তাহার দ্রষ্টা পুরুষের নেত্রবন্ধন যদ্দি খুলিয়া 
দেওয়! যায় তবে সেই মায়ার 'নিবৃত্তি হয়_-কারণ মায়াটা বাস্তবিক নাই 
সেইরূপ মায়া মান্রমিদং দ্বৈতং অদ্বৈতং পরমার্থতঃ এই দ্বৈত মায় মাত্র 
পরমার্থে সবই অদ্বৈত অর্থাৎ রজ্জুতে যেমন সর্প আর মায়াবীতে 

যেমন মায়া সেইরূপ এই প্রপঞ্চ নাম বিশিষ্ট দ্বৈত মাত্র, ইহা ভ্রান্তি 
দ্বারাই কল্লিত। কিন্তু রজ্জু ও মায়াবী মত পরমার্থতঃ অদ্বৈতই আছেন । 
এই জন্য বলা হইতেছে অবিবেকীর প্রবৃত্ত বা বিবেকীর নিব এই 

উভয় প্রকার প্রপঞ্চ আদৌ নাই ॥১৭ 

“বিকল্লো বিনিবর্তেত কল্পিতো বদি কেন চিৎ” শীস্তা ( উপদেষ্টা ) 
শান্তর ও শিষ্য এই প্রকার যে বিকল্প অদ্বৈত জ্ঞানে এ সমস্ত থাকে 

কিরূপে? যদি বিকল্প কোন কারণে কল্লিত হয় তবে তাহা নিবৃত্ত 

হইবেই। যেমন এই প্রপঞ্চ মায়ারীর মায় আর বক্জ্বুতে সর্পবোধ 

এই সমস্ত যথার্থ জ্ঞানের পূর্বরধে কল্পনা! করা হয় সেইরূপ এই শিষ্যা্ি 

ভেদরূপ বিকল্প তব্জ্ঞানোদয়ের পূর্ববেইি কেবল উপদেশের জন্য 

ব্যবস্থিত। কারণ উপদেশাদয়ং বাদে জ্ঞীতে দ্বৈতং ন বি্াতে। এই 

শিষ্য শান্ত আর শান্ত্ররপ যে ব্যবহারিক কথন তাহা তত্বোপদেশের 

পূর্ব্বেরই ব্যবস্থা কিন্তু উপদেশের ফলস্বরূপ তন্বজ্ঞান সম্পন্ন হইলে 
উপদেষ্টাদিরূপ দ্বৈত থাকে না ॥১৮ 

ূ দ্বল: স্বনিহাহক্মের ॥ 
“ স্বী$নলাজা$গ্রন্ববনীস্বাীওঘিলাঙ্গম্ নাহা লালা; । লাঙ্গাস্ব 

ঘাহা-স্সন্ধাহ জাহী লল্গাহ হলি বুনি ॥ঢ. 
টিসি ০০ নত ০ 

স উক্তবিধঃ অয়ং আত্মা অধ্যক্ষরং অক্ষরং বর্ণমধিকৃত্য বর্ামান 
ওক্কারঃ। সোহয়মোঙ্কারঃ পাঁদশঃ প্রবিভজ্যমানঃ অধিমাত্রং মাত্রামধি- 
কৃত্য বর্তৃত ইত্যধিমাত্রম্ পাদরূপ ইতি। যতঃ আত্মনো যে পাদাঃ তে 

ওক্কারশ্য মাত্রীঃ। মাত্রাত্মকাস্ত্পাদাঃ। কাস্তাঃ? অকার উকারে। 

মকার ইতি। . 
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'সেই এই আত্মা অধ্যক্ষর, ওষ্কার, অধিমাপ্্র। অর্থাত পূর্ণ যে 
ও কারকে চতুষ্পাদ আত্মা বল! হইয়াছে সেই এই আত্মা অধ্যক্ষর-_ 
অর্থাৎ অক্ষরকে আশ্রয় করিয়া বর্ণিত। কি সেই অক্ষর? না সেই 
অক্ষরই ও'কার। আর সেই এই ক্ষার পাদ বা অংশ ক্রমে বিভাগ 
প্রাপ্ত হইয়! অধিমাত্রা। অর্থাৎ মাত্রাকে আশ্রর করিয়! যাহ! থাকে 

তাহাই অধিমাত্রা । ৃ্ 

আত্মা ষিনি তিনি পাদরূপে বিভাগ প্রাপ্ত হন, কিন্তু ওক্কার যিনি 

তিনি মাত্রাকে আশ্রয় করিয়! স্থিত। তবে পাদবিভাগপ্রাপ্ত ওষ্কারের 

অধিমাত্রত্ন 'কিরূপে হইবে? সেইজন্য বলিতেছেন “পাদা মাতা 

মাত্রাশ্চ পাদ অকার উকারো মকার ইতি। অর্থাৎ পাঁদ যাহ, তাহাই 

মাত্রা, মাত্র! যাহা তাহাই পাঁদ। আত্মার ব্রিপাঁদ যাহা,তাহাই ওক্কারের 

তিন মাত্রা অকার উকার এবং মকার। 

এই মন্ত্র এবং পরবর্তী মন্ত্রে শ্রতি কনিষ্ঠ অধিকারী কিরূপে 
আত্মার ধ্যান করিতে সমর্থ হইতে পারেন, তাহাই বলিতেছেন। 

উত্তম ও মধাম অধিকারী ধাঁহার! তীহারা স্বরূপটিই গ্রহণে সমর্থ। 

অথাঁৎু ই'হাঁরা শ্বরূপকে অন্যথা গ্রহণ করেন না। ইহারা অধ্যারোপ 
ও অপবাদ হইতে ভিন্ন যে পারমাধিক তত্ব তাহারই উপলব্ধি “করেন। 
কনিষ্ঠ অধিকারীকে কিন্তু আরোপ দৃষ্টি অধিকার করিয়া আত্মধ্যান 
করিতে হইবে । এতন্ডিনন এরূপ অধিকারীর অন্য উপায় নাই। শ্রুন্তি 

এক্ষণে তাহাই দেখাইবার জন্য এই মন্ত্র হইতে আ'রন্ত করিলেন। 

জামহিলেব্আানী নয্ালহী/জাৰ: সমলা লালাগ$মহাহিমক্লাহ নাশ 

ক্সারীনি ভবন ঘল্বীন্ জালনাবিষ্ব লললি অ ফল ন্ ॥৫ 
জাগরিত স্থানে বৈশ্বানরো ষঃ স ওক্কারস্য প্রথমা মাত্রা আছ্ভাঃ 

অকার2। কেন হেতুন! ? ইত্যাহ আগ্রেঃ। আপ্তিরব্যাপ্তিঃ। অকারেণ 

স্ববা বাগ ব্যাপ্তা। শ্মন্ধাহী ই অক্া নাজ” ইতি শ্রুতেঃ। আগ্ডেঃ 

ব্যাপ্ততবাদ আদিমন্বাৎথ প্রাথমিকস্থাছ্থা। আদিরস্ত বিদ্ভত ইত্যাদিমড। 

যখৈবাদিমদকারাখ্াগক্ষরং_যথখ। অকারঃ অক্ষরেেষু আদিমান্ ব্যাপকশ্চ 
১৩ 
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তথা বৈশ্বানরঃ আদিগান্ লর্বঞগ্ধাপী চ। তম্মাদ বা সামান্যা্- 
কারত্বং বৈশ্বানরন্ত । তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ। আপ্মোতি প্রার্পোতি 

হ বৈসর্ববান্ কামান্ আদিং প্রথমশ্চ ভবতি. মহতাং য এবং বেদ 
যথোক্তমেকত্বং বেদেত্যর্থঃ ॥৯ 

[ বৈশ্বীনর ধিনি তিনিই যে অকার তাহাই দেখাইতেছেন। জাগ্রৎ" 
স্থান বৈশ্বানর যিনি তিনিই অকাররূপ প্রথমা মাত্রা । পাদ ও মাত্রার 
তুল্যত! দেখাইবার জন্য ইহাদের এই একতা ব্যাপ্তি হেতু এবং 
সকলের আদি বলিয়াও বটে। ধেমন অকার দ্বারা সর্বব বাক্য ব্যাপ্ত 

ণ্ল্সাহী নই জ্বী নাগিলিস্থুণঃ অকাঁরই সর্বব বাক্য 'সেইরূপ 

বৈশ্বানর ছারা জাগ্রং ব্যাপ্ত। শ্রুতি বলেন নত দ্বনা হনহ্সাননী 
ঈজ্বানহব্ নুর স্বনজা: অর্থাৎ প্রসিদ্ধ এই বৈশ্বানর রূপ আত্মার 

 মন্তক হইতেছে তেঞ্জোমণ্ডিত ন্বর্গ__এই শ্রুতি প্রমাণে বাচ্য-নামী এবং 
বাচক-নাম এই দুয়ের একতার কথা বন্গা হইতেছে । মানি বল! হইতেছে 

এইজন্য যে যেমন অকার অক্ষরের আদি সেইরূপ বৈশ্বানরও আর 

সকলের আঁদি। এই ভুল্যত হেতু বৈশ্বীনরের . অকারত্ব বলা 
হইল। এক্ষণে এই একতা ধিনি জানেন তাহার কি লাভ হয় 

তাহাই বলিতেছেন। ধিনি বৈশ্বানরই .বে অকার ইহা জানেন 

তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হন এবং তিনি প্রথম হয়েন। 
অর্থ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ইহার মধ্যে প্রথম অর্থাৎ মুখ্য হয়েন। 

ভাঁল করিয়া স্মরণ রাখিও বর্ণের মধ্যে 'অকার যেমন আদিবর্ণ, 
সেইরূপ চতুষ্পদ [আত্মার মধ্যে বিশ্ব আত্মা আদি। অকারবর্ণরূপত্ব 
বলার সময়ে আদিত্ব সামান্য অর্থাৎ আঁদিত্ব সাধন্ম্যই উদ্ভুত হয়। 

আবার বিশ্ব আত্ম যখন অকাররূপ বলা হয় দে সময় আ্ডি-সামান্য 

_ অর্থাৎ ব্যাপকত্বরূপ ধর্ম্সাম্য উদ্ভূত হয় । ূ 

ুমুক্ষু। বৈশ্বীনরই যে অকার ইহা যিনি জানেন তিনি সমস্ত 
ভোগ প্রাপ্ত হন বলিতেছেন। এই জানাটাই কিরূপে হয় এবং ভোগ 

পাওয়াই বা কিরূপ? | 
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আুতি। .ও'কারকে পরব্রহ্ম ও অপর ত্রঙ্গ এই ছুই বলা হয় 
ইনি সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ । ইনি চিৎস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানম্বরূপ। 
চিতের স্বতাব ছুই প্রকার। স্পন্দ স্বভাব ও অস্পন্দ স্বভাব । স্বতাৰ 
হইতেছে মায়।। মায়াকে আছেও বলা যাঁয়না, নাইও, বল! যায়না 
অথচ ইহা অঘটনঘটনাপটায়মী। আদি অস্পন্দন হইতেছে আদি প্রাণ ব1 
মহাপ্রাণ। পরক্রঙ্গ যিনি তিনি স্পন্দরহিত শুদ্ধ আম্ম।। ইনি 
হইতেছেন অমাত্রিক প্রণর। ইনি তুরীয় আত্ম । আর অপর্রহ্ধ 

ধিনি তিনি স্পন্দসহিত আত্মা। ইনি ত্রিমাত্রিক প্রণব। আত্মার 

* এই ত্রিমীত্র। হইতেছে অকার উকার মকার বা বৈশ্বানর, তৈজস এবং 
প্রাজ্ঞ । এই যে স্থুল জগণ্ড দেখিতেছ ইহা! ধাঁহার দেহ, ইহা যিনি অনুভব 

করেন, ইহা ধাহাকে অবলম্বন করিয়। ভাসিয়াছে, ইহার ধিনি প্রেরয়িত 

তিনি বৈশ্বানর। স্থুল যাহা তাহার কারণটি সুক্মমজগ্। সৃক্মমজগণ 
ধাহার দেহ, সুন্ষম জগণ্ডকে যিনি জানেন, ধিনি প্রেরণ করেন--তিনি 
তৈজস আত্মা । স্থুল ও সুক্ষম আবাঁর ইহাদের কারণে লয় হয়। 
স্থল ও সুক্ষম জগৎ যেখানে লীন হয়, যেখানে মনঃস্পন্দন বলিয়! কিছু 
থাকে না, যেখানে কোন ভোগেচ্ছ। নাই, কোন স্বপ্নও নাই এই ষে 

পুরুষ তিনি হইতেছেন প্রাজ্ঞ। 
প্রশ্নমেপনিষদে প্রশ্নকর্ত। সত্যকামকে পিপ্নলাদ মুনি বলিতেছেন__ 

হন অন্সন্ধাল সহস্বাণবস্ব লল্প মহীত্কাহজ্মাছিদ্বাননননাযনন 
নজ্মনহমন্্নি। হে সত্যকাম! সত্য, অক্ষর, পুরুষনামক যে 

পরব্রহ্ধ ইনি। এবং প্রথমোত্পন্ন প্রাণ নামক অপর ব্রক্ধ এই 

উভয় প্রকার ব্রক্গইহইতেছেন ও'কার। ও'কারের লক্ষ্য সর্বাধিষ্ঠান 

মাত্ররহিত পরব্রদ্গ। কারণ ইনি তিনমাত্র। হইতে পৃথক অথব| 

মাত্রাযুক্ত সোপাধি ব্রহ্ম হইতে শ্রেট। ইহারই প্রতীক অর্থাৎ 

প্রাপক বলিয়া তিনমাত্র। বিশিষউ অকার উকার মকার বর্ণাক্ম 

ও"কার হইতেছেন অপর ব্রহ্ম । 

পরত্রন্মের উপাসনার ফল হইতেছে ব্রক্মপ্রাপ্তি আর অপর ব্রন্ষের 
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-প্উপাসনার ফল হইতেছে' ব্রন্মলোকপ্রাপ্তি। ব্রহ্গপ্রাপ্তিই হইতেছে 
সগ্ঠোমুক্তি। এই উপানকের সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন “ন তণ্য প্রাণা 
উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে। এই উপাসকের প্রাণের উপক্রমণ 

হয় না। ইহারা 'এই খানেই ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করেন। 
হারা অপর ব্রঙ্গের উপাপক তাহাদের মধ্যে ষীহারা মকারের 

উপাসন। করেন অর্থাৎ অকার ও উকাঁরকে মকারে লয় করিয়! উহাতেই 

, স্থিতিলান্ত করেন, মকারে চিন্ত সমাহিত করেন তাহারাও সহ্যোমুক্তি 
লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু ইহাদের ব্রঙ্গলোক প্রাপ্তি হয়। 

ইহার! ব্রহ্মার নিকটে মাত্রারহিত পরব্রন্গের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়৷ 

ব্রশ্গার সহিত মুক্তিলাভ করেন। আর ধাঁহারা এক এক মাত্র 

অর্থাৎ অকার ও উকারকে উপাসন। করেন তহাদের গতি সম্বন্ধে 

মাওুক্য শ্রুতি এইখানে বলিতেছেন। গতির সম্বন্ধে বলিবার পূর্বে 
সাধনার সম্বন্ধে এখানে এই মাত্র বল! যায় যে, মাত্রালয়রূপ ওকার. 

উপাপনায় ব্রন্গপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু মাত্রাসহিত ও'কার জপ ও তদর্থ 

ভাবনায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। যাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী 

তাহার! ত্রিমাত্রিক প্রণবকে বিচার পূর্বক তাহাদের অধিষ্ঠানভূত 
অমাত্রিক আত্মাকে পরব্রন্দের সঙ্গে অভেদ জানিয়৷ সদা ধ্যান রত। 

আর যাহারা নিম অধিকারী তাহার ত্রিমাত্রিক প্রণবে সমাহিত চিত্ত 

হইনু! ব্রঙ্গচর্ধ্যাদি সাধন পুর্ববক প্রণবজপ ও প্রণবার্থ ভাবনায় সদা রত 
থাকেন। | 
এখন শ্রবণ কর গতি বা ভোগ সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদ্ কি 

বলিতেছেন। 

ঘ অহানলালললিঞ্যাতীন নল ঘনিকিনিহ্বুখনন অবন্যা- 

মমিঘন্দহ্ার। লন্যন্বী অনুহ্বভীন্গ্রজলমন্তী নল নদবা 
নল্পন্মহসব্য স্সন্্যা ঘন্মলী লভ্িলালললুলনলি। 

একমাত্র অবলম্বনে যিনি ও“কারকে ধ্যান করেন, বিচার করেন-_ 
সেই পুরুষ, সেই পুরুষ নেই, ও কারের এক মাত্রার ধ্যানের প্রভাবে 
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সেই মাত্রার সাক্ষাৎকারবান্ হয়েন। দেহান্তে তিনি শ্েষ্ঠ' ব্রার্গীপ- 
জন্ম গ্রহণ করেন; করিয়া! তপস্যা! ব্রঙ্গচর্য্য করিতে থাকেন। তিনি 

শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া আত্মার মহিমা "অনুভব করেন। সামবেদীয় 

ছান্দোগ্য উপনিষদ এই মহিমার সম্বন্ধে বলেন “যী ্মহনিত্লসিন- 

সাব সহ্বিদ্থিহব্ হাম্বনাহ্যা ঈলাম্মাযনলানীনি” গো; অশ্ব, 

হস্ত্যাদি পণ্ড, সেবকাদি ভৃত্য আর তার্দ্যা পুত্র পৌত্রাদি কুটুন্ব 
আর স্থুবর্ণরঙজতরত্বাদি ধন আর রোগাদিরহিত দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট স্থন্দয় 

শরীর এবং ক্ষেত্র পৃথিবী (রাজ্য) আর স্বন্দর নিবাসস্থান__ 
এই জঁকল হইতেছে মহিমা । ও"কারের একটিমাত্র মাত্রার উপাঁসক 

এই সকল মাহমা প্রাপ্ত হয়েন। 

ক্সম্স অতি ছ্রিলাঈব্ঘ লন ঝজ্দাহ্তন ঘী$ন্নবীন্ব মন্ত্রমিক্- 

লীন! ভব ঘীমন্বীকজ ঘ ঘীলন্বীী লিজুনিমন্তরনুষ ঘুলহাতন্লনী। 
ও'কারের জপ ও দুই মাত্রার ভাবনারূপ ধ্যান যে উপাসক করেন, তিনি 

যজুবেদিমর চন্দ্রমারূপ দেবতাবিশিষউ$ যে মন সেই মনের একাগ্রতা 
হেতু আন্মভীব প্রাপ্ত হয়েন। দেহান্তে ও কারের ছুই মাত্রার প্রভাবে 

চন্দ্রলৌকে গমন করিয়া তিনি সেই লোকের মহিমা বা বিভূতি অনুভব 

করিয়৷ ভোগক্ষয়ে আবার মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হন। ওকারের তিন 

মাত্রা যিনি জানেন তিনি মরণের পর তেজোময় সৃধ্যলোক প্রাপ্ত হন। 
তাহার পুনরাবৃত্তি নাই। 

মুযুক্ষু। সাধনার কথাটি ভাল করিয়! বুঝিতে চাই। 
শুতি। কি বলিবে বল। 

মুমুক্ষু। অকার বা বৈশ্বানর অবলম্বনে ও কারের উপাসনা কিরূপে 
করিতে হইবে তাহাই জিজ্ঞাসা! করিতেছি । 

আুতি। স্থুল বিশ্বের যাহ! কিছু ভোগ তাহা যিনি উনবিংশতি মুখ 

দিয়া ভোগ করেন তিনিই না বৈশ্বানর বা অকার ? আর ও'কার যিনি 

এই বৈশ্বানর তীহার এক মাত্র। হইলেও অকার উকার মকারাদি তিন 
মাত্রা মায়িক মাত্র কিন্তু তিনি স্বরূপে যাস্তু তাহ! ত্রিমাত্রিক নহে অমা* 
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“ভ্রিক। এই অমাত্রিক ও'কারে স্থিতিলাভ করা ঝ পরম. পদে স্থিতি- 
লাভ কর! ইহা সকল সাধনার শেষ ফল। এখন বুঝিতে চেষ্ট৷ কর 

_অকারের সাহায্যে ও'কার-উপাসন! কিরূপে করিতে হয় এবং ইহা 

করিলেই বা কি লা লয় ? 

ঘুমুক্ষ । লাভের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন এবং তাহ! ধারণা 
করিয়াছি এখন সাধনার কথ! বলুন । 

শ্রুতি। শ্ুলভ্বাবে বলিতে গেলে অকাঁর অবলম্বনে ও'কারের 

উপামনা হইতেছে স্থুল ভোগ দিয়া শ্রীভগবানের অচ্চনা। ভোগ নিজে 
করিও না; ভোগ যাহা কিছু তাহা তাহার পুজার জন্য সংগ্রহ কর? 
“পুজা তে বিষয়োপভোগরচনা৮ ইহাই অভ্যাস কর। ইন্দ্রিয় দ্বার 
যাহা কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, করিতে সেই সকলে শ্রীভগবান্কে 
স্মরণ করিতে করিতে ভাবন। কর, যাহা দেখি যাহ! শুনি যাঁহা৷ করি তাহ! 

তুমিই করিতেছ। অথবা সর্বাশ্রয় তুমি, সকলের অধিষ্ঠান তুমি, 
তোমাকে লইয়া তোমার প্রকৃতি তোমার বক্ষে খেলা করিতেছে । 

যেমন সাগরের বক্ষে তরঙ্গমালা খেলা করে ভাঙ্গে ভাসে দেইরূপে 

তোমারই বক্ষে তুমিই প্রকৃতি সাঁজিয়া খেলিতেছ। তরঙ্গ যেমন 

জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে-আর এই চঞ্চলতার সাহায্যেই যেমন 

সাগর তরঙ্গ হইয়া খেলা করে সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ তু ম 
ভিন্ন .অন্য কিছুই নহে। তুমি এক কিন্তু জগতের যে বহুরূপ, বহুনাম 

বহুতাঁব, এটা তুমি তোমার মায়াকে আশ্রয় করিয়াই দেখাইতেছ। 
আমি বলিয়া যাহা কিছু তাহা সত্য হউক বা মিথ্য। হউক ইহার 

কণ্্ন হইতেছে সমস্ত ভোগ দিয়া তোমার সেবা। যে ব্যক্তি নিজে 

কোন কিছু ভোগ করিয়া সখী হইতে বাসনা করেন না কিন্তু জগতের 

সকল জীব সকল প্রকার ভোগ পাইয়! যেন সেই ভোগ নিজে ভোগ ন 
করিয়। সেই ভোগ দ্বারা তোমার পেব। করিতে শিক্ষাপায় বা অর্চনা 

করিতে শিখে জগতকে এই উপদেশ যে ব্যক্তি করেন সেই ব্যক্তি 

অকারের সাহায্যে ও'কারের উপাধনা করেন। যদি কোন দরিদ্র সাধক 
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নিরন্তর তাবন। করে জগতের ছুঃখী লোককে,তিনি অন্ন পবস্ত্রারি 'সর্ববদা, 
বিতরণ করিতেছেন _মনে মনেও যদি কেহ দরিদ্রকে নানা, বন্ধ দান 
করেন তবে তিনি পর জন্মে এ সমস্ত ভোগ দ্রব্য প্রাপ্ত হইবেন এবং 
তাহা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীব সেবা করিয়! ইহার. উপরের সাধন'-_ 
ভূমি লাভ করিবেন। শ্রীগীত। “সকর্ম্ণ। তমভ্যচয পিদ্ধিং বিন্দতি 
মানব” এই কথা এই উপাঁদনা করিতেই বলিতেছেন। জীবের 
দুঃখ দূর করিবার জন্য কাধ্য কর-_আজকালদবাই ইহা ধরিয়াছে, 
কিন্তু যখন সমস্ত' কর্ম দ্বারা তাহার অর্চনা করিতেছি ইহা মনে 

_রাখিয়া'করিতে পারিবে তখন এইসব লোক ধার্ট্িক হইবে । 

২ ২ ও বরহ্আনভীসন তল্াহী দ্রিনীঘালাশ্বীজলাতৃলঘন্।তু না তন্- 
মনি স্ব কালবন্ন্ি ঘলানস্ব মন্বনি। নলাহ্যা লন্তঙগিল্ জী 
মননি ঘ হব ব্রত ॥৫০ 

স্বপনস্থানঃ তৈজসঃ যঃ স ওক্কারস্য উকারো দ্বিতীয় মাজা । কেন 

স[সান্যেন ইত্যাহ -উতকর্ষাৎ। অকারাহুত্কৃউ ইব হি উকারঃ তথা 

তৈজসে। বিশ্বাৎ। উভর়ত্বাদব। --অকার-মকারয়োমধ্যস্থ উকারঃ; 

তথা বিশ্ব প্রাজ্জযোন্ধ্যে তৈজসঃ; তদিজ্ঞান ফলমাহ-_-উতুকর্ষতি 
হবৈ জ্ভঞানসন্তৃতিং__উত্কর্ষতি বদ্ধয়তি জ্ঞান সম্তভতিং বিজ্ঞান--সন্ততিং 

বিজ্ঞানপ্রবাহং। সমানঃ তুল্যশ্চ' ভবতি। মিত্রপক্ষস্তেব শত্র- 
পক্ষাণামপি অপ্রদ্ধেষ্যে৷ ভবতি । অক্রক্মবিচ্চ অস্তকুলে ন ভবতি অস্থয 

বংশ্যাশ্চ ব্রহ্মজ্ঞ। ভবন্তি যঃ উপাসকঃ এবং উক্তপ্রকারং একত্ুং *বেদ 

বিজানাঁতি ৷ 

্ব্নস্থান তৈজস ওস্কারের উকাররূপ দ্বিতীয়! মাত্র। । উৎকর্ষ হেতু 

এবং উতভয্বহেতু । যিনি এইরূপ জানেন তাঁহার জ্ঞানপ্রবাহ বৃদ্ধি- 

প্রাপ্ত হয় এবং তিনি মিত্রপক্ষের ন্যায় শক্রপক্ষকেও সমানভাবে 

দেখেন এবং ই'হার বংশে কেহ অব্রঙগাবিদ হয় না । 
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মুমুক্ষু। স্বপ্স্থান__তৈজস এবং ওক্কারের দ্বিতীয় মাত্র! উকার-_ 

কোন্ সাদৃশ্যে এই উভয়ের একতা ? 

শ্রতি। যেমন পাঠক্রম .অকাঁর হইতে উকার উৎকৃষ্ট অর্থাৎ 
ওস্কার উচ্চারণ করিলে অকারটি হৃস্ব কিন্ত উকার দীর্ঘ বলিয়া অকার 
অপেক্ষা উকার উৎকৃষ্ট; সেইরূপ স্থুল উপাধিবিশিষ্ট বিশ্বপুরুষ 
অপেক্ষ! সৃন্মন উপাধি বিশিষ্ট তৈজস উৎকৃষ্ট _শ্রেষ্ট। 

' স্থুল ভূতরূপ উপাধিবিশিষ্ট স্থুল দেহ অপেক্ষা সুন্ষম অপর্ধীকৃত 
ভূতরূপ উপাধিবিশিষট সূক্মম দেহ অবিনাশী। এই জন্য বিশ্ব অপেক্ষা 
তৈজস শ্রেষ্ঠ । এইরূপ উৎকর্ষতা হেতু উকার 'ও তৈজসের একতা] 

দৃষী হয়। : 
মুমুক্ষু। আর কোন্ বিষয়ে একতা ? 

শ্তি। উভয়ত্ব হেতু । যেমন অকার ও মকারের মধ্যবর্তী 
হইতেছে উকার সেইরূপ বিশ্ব ও প্রাজ্ঞের মধ্যে অবস্থিত এই তৈজস। 
এইভাঁবে উভয়রূপ তুলত্যা জন্য ও একতা । 

মুমুক্ষু। এই একতা জানিলে কোন্ ফল লাভ হয় ? 

শ্ুতি। যিনি একতা জানেন তিনি জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেন, 

শত্র মিত্র এই উভয় পক্ষকে সমান ভাবে দেখেন এবং ইহার বংশে 
কেহ অব্রন্ধবিত জন্মে না। উকার ও তৈজপের একতা ধিনি জানিতে 

পারেন সেই বিদ্বানের পুত্র ও শিষাবর্গ মধ্যে জ্ঞানের বৃদ্ধিলাভ হয়; 
এজন্য উ'হার পুত্র বা! শিষ্য মধ্যে কেহই অক্রঙ্গাবিৎ থাকেন না। ইনি 
সমান ইন*অর্থাৎ মিত্রপক্ষের ন্যায় শক্রপক্ষকেও ইনি দ্বেষ করেন নাঁ_ 
উভয় পক্ষে সমান ভাব রক্ষা করেন। 

ঝুম্বম ব্যান: দাস্ীনজাহস্তুনীঘা লাক্গা নিনহদীনল্ী ; লিলীনি 
ভ্লতাজুক' ববলদীলিষ মলি ;:অ হ্ন্ীহ॥$হ 

ুযুপ্তস্থানঃ প্রাজ্জো ঘঃ স ওক্কারম্য মকারাখ্য তৃতীয়া মাত্রা। কেন 

সামান্যেন ? ইত্যাহ-্সামান্যমিদমত্র-_মিতেরপীতের্ববা । মিতিবিক্ষেপ 
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উৎপন্তিঃ অপীতিলয়ম্চ জাগ্রতস্বপ্নয়োঃ স্থযুণ্িতো যথা তথ! অক্কারো- 
কারয়োম কারোচ্চারণসময়ে পুনঃ প্রণবোচ্চারণ সময়ে চ লয়োৎপত্তী 
প্রতীরেতে ততঃ প্রাজ্জঃ প্রণবস্ত মকারখ্য তৃতীয়! মাত্রা । যদ 
মিতিশ্মীনম্ পরিমাণম্। মীয়েতে ইব হি বিশ্ব 'তৈজসে। প্রাজ্জেন 
প্রলয়োৎপত্ত্যোঃ প্রবেশনির্গমাভ্যাং গ্রাস্থেনেৰ যবাঁঃ। তথা ওক্কার- 
সমাপ্ডে৷ পুনঃ প্রয়োগে চ প্রবিশ্য নির্গচ্ছত ইব অকারোকারৌ মকারে। 

অপীতের্বা-অপীতিরপ্যয় একীভাবঃ | ও"ঙ্কারোচ্চারণে হি অন্ত্যেহক্ষরে 

একীভূতাবিব অকারোকারৌ। তথা বিশ্-তৈজসৌ স্থযুগ্তকালে প্রাজ্জে। 

অতো বান্সামান্তাদেকত্রং প্রাজ্জকারয়োঃ | | 

তৃতীয়াইভেদবিদিদং জগৎ স্বম্মিন্নেব বিক্ষিপতি পুনস্তলরয়াধিষ্ঠানং 
চভবতি। নেদমুপাসনত্রয্ং কিন্তু প্রণব্রন্ষাধ্যানৈকোপাসন স্তত্যথ- 

মিদং বিভাগেন ফলকথনমিতি বোব্যম্। 

বিদ্বৎফলমাহ-__-মিনোতি হ বৈ ইদং সর্ববং জগদ্যাথান্নাং জানাতী- 
ত্যর্থট। অপীতিশ্চ জগণুকারণান্ম। চ ভবতীত্য্থঃ। অবান্তর ফল- 
বচনং প্রধানসাধনস্তৃত্যর্থম্ ॥ 

1 এক্ষণে তৃতীয় পাদ ও তৃতীয় মারার একতা! বলিতেছেন] 

ুযুপ্তিস্থান যে প্রাজ্ঞ পুরুষ তিনি মকাররূপ তৃতীয়া মাত্রা--পরিমাণ 

এবং একতাই তাহার হেতু । যিনি একত| পূর্বেবাক্তরূপে জানেন, 

তিনি সমস্তই জানেন এবং জগতের কারণ হয়েন। আর্গাৎ ধিনি 

উক্ত প্রকার প্রীজ্ঞ ও মকার মাত্রাকে এক করিয়া জানেন, তিনি কারণটি 

জানেন বলিয়। সমন্তই জানেন। আরও স্পন্ট কথ| এই _ ও 

মকারের একতা জ্ঞান যাহার হইরাছে, তিনি এই কাধ্যকারণাত্বক 

সমস্ত জগৎই জানিয়াছেন আর তিনি নিজে প্রাজ্ঞরূপ মকার মাত্রার 

ডি বা সিনিযাবনির বলিয়া জ তের কারণভাবকে প্রাপ্ত হয়েন। 
টিউন - শাস্্পীপাাপাস্প্প্পীপসস 

মমুক্ষ |. প্রাজ্ই যে মকার- _কোন্ সাদৃশ্য থা
কাতে উ্তয়কে এক 

বলা হইতেছে । 
3৪ 
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শ্রুতি। পরিমাণ হেতু উভয়ে অভিন্ন এবং একতা হেতু 
অভিন্ন । 

মুমুক্ষু। ভাল করিয়! বলুন । 
শ্ুতি। প্রথম হেতুটি গ্রহণ কর। প্রস্থ বলে ধান্য বা যব 

মাপিবার পাত্র। এ পাত্র দ্বারা যেমন যব ধান্যদির মাঁপ করা যায় 
সেইরূপ প্রাজ্ঞ পুরুষই বিশ্ব ও. তৈজন পুরুষকে মাপিবার যেন পাত্র । 

' কারণ লয়ের সময় ইহারা উ'হাতেই প্রবিষ্ট হুয়েন আবার উৎপত্তি সময়ে 
উহা হইতেই ইহারা বাহির হন। ইহা যেমন হয় সেইরূপ অকার এবং 
উকার এই ছুই অক্ষর ওঁকারের উচ্চারণের সমাপ্তিকাঁলে এবং" পুন্ব্রাঘ, 
উচ্চারণের প্রারদ্ধকালে মকারে প্রবেশ করে ও বাহির হয়। 

ও'কারকে উচ্চারণ করিবার সময় প্রথম অকার বাঁহির হয় বলির৷ 

উকারের উচ্চারণ হইয়! উকার লয় হওয়া মত হয় আবার অন্তের 

মকার উচ্চারিত হইলে এ উকার মকারে লয় হওয়া মত হয়। এই 

প্রকারে অকার উকার এই দুই অক্ষর ও'কারের উচ্চারণ সমাপ্তিকালে 

মকারে প্রবেশ হওয়া মত হয়। আবার ও'কার উচ্চারণের প্রারস্তে অ 

উ এই দুই অক্ষর মকাঁর হইতে বাহির হওয়ার মত হয় এই জন্য বলা 

হইতেছে মকারটি অকার ও উকারের বেন মাপ করিবার পাত্র। প্রা 
ও মকারের এই তুল্যতা৷ আছে বলিয়া উভয়ই এক ইহা বল! হইল। 

অথবা যেমন ও কাঁর উচ্চারণ করিলে মকাররূপ অন্তিম অক্ষরে 
অকার ও উকার এই ছুই অক্ষর একরপত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ সৃষুপ্তি- 

কুল ও তৈজস পুরুষ দ্বর প্রাজ্ঞ পুরুষে এক হইয়া যান। এই 
তুল্যত| জন্য প্রাজ্ঞ ও মকারের একতা বলা হইতেছে। 

মুমুক্ষু। এই একত! জানিলে জগতের প্রকৃত তন্ব অবগত হওয়া 
যায় কিরূপে? কিরূপেই বা জগতের কারণ স্বরূপে স্থিতি লাঁভ করা 

যায়? 

অরগতি। জাগ্রকে স্বপ্নে এবং স্বপ্নকে স্ুমুপ্তিতে লয় করিতে 

পারিলে কৌন ভোগেচ্ছাও থাকে না কেনি স্বপ্নও থাকে না। অথাৎ 
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হুুণ্ডিতে জগত বলিয়া কোন কিছুই থাকে'ন1। ইহাই ত জগতের 
প্রকৃত তন্ব। স্থৃযুপ্তিকালে আর কিছুই নাই আমিই আছি এই অনুভব 

যখন থাকে তখন জগত নাই এব: ষে চৈতন্যের উপরে অজ্ঞান-_ প্রসৃত 

এই জগ ভাসিয়াছিল সেই চৈতন্য মাত্রই থাকেন; কাঁজেই বল 
হইতেছে প্রাজ্ঞ ও মকারের একভ। বিনি জানেন তিমি জগৎ দেখ স্তুপ 
অঙ্জান হইতে মুক্ত হইয়! কারণ স্বরূপ যে চৈত্ঠ ভাহাতে্ট আবগাও 

বরেন। 

গৌড়পাদীয় শ্লোকাঃ ॥ 
আব্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি। 
বিশবস্যান্ব বিবক্ষায়ামদি সামান্যমুংকটম্। 
মাত্রা-সম্প্রতিপত্তে স্যাদাপ্তি সামান্য মেব চ ॥১৯ 

তৈজসস্যোস্ববিজ্ঞানে উৎকর্ষে৷ দৃশ্যতে স্ফুটম্। 
মারা সম্প্রতিপতৌ স্বাদুভয়ন্বং তথাবিধম্ ২০ 
মকার ভাবে প্রাজ্ঞস্য মান-সামান্যমুৎকটম্। 

মাত্র! সগ্রুতিপত্ডে৷ তু লয় সামান্য মেব চ ॥২১ 
ত্রিষু ধামস্থু য্ তুল্যং সামান্যং বেত্তি নিশ্চিতঃ | 
স পুজ্যঃ সর্ববভূতানাং বন্দ্যশ্চৈব মহামুনিঃ ॥২২ 
অকারো নয়তে বিশ্বমুকারশ্চাপি তৈজসম্। 
মকারশ্চ পুনঃ প্রাজ্ঞ নামাত্রে বিদ্ধাতে গতিঃ ॥২৩ 

বিশ্বও প্রথম, অকারও প্রথম এই প্রাথামকরূপত্থ সামান্যই [বশ্বরে 

অকার বলার কারণ। সমস্ত বর্ণই যেমন অকার ব্যাপ্ত সেইরূপ 

বিশ্বপুরুষও সমস্ত জগৎ ব্যাপী এই ব্যাপকত্বরূপ সাদৃশ্যই বিশ্বকে মাত্রা- 
রূপে ভাবনা করার প্রধান কারণ। প্রাথমিকত্ব ও ব্যাপকস্ব--এই ঢুইটি 

কারণে বিশ্ব পুরুষের ও অক্রের একতা । [উতকটম্-_উদ্ততং ]। 

তৈজস যে উকার ইহার কারণ হইতেছে তৈজসের ও উকারের 

বিশ্ব ও অকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব । আর তৈজ্সকে মাত্রীরূপে ভাবনার 

কারণ এই দুইই অকীর এবং মকার আর বিশ্ব ও প্রাজ্জের মধ্যবর্তী । 



১১০ মাওক্যোপনিষদ্। ' 

শ্রেষ্টন্থ ও মধ্যবস্তিদ্ব এই*ছুই কারণে তৈজসের ও উকাবের একত। | 
প্রাঙ্জকে মকার বলার কারণ উভয়েরই পরিমাপকত্বরূপ সাদৃশা 

আছে। প্রাজ্ঞকে মার্রারূপে বলার অন্য কারণ হইতেছে উভয়েরই 

লয়াত্মকত্ব রূপ সাদৃশ্য । প্রাজ্ঞ পুরুষ যেমন বিশ্ব ও তৈজসের পরি- 
মাপক সেইরূপ অকার ও উকারের পরিমাপক হইতেছে মকার। 
আঁবার অকার ও উকার যেমন মকারে লয় হয় সেইরূপ বিশ্ব ও 

তৈজসও প্রাজ্ঞ পুরুষে লয় হয়। 'এই জন্*পরিমাণ ও লয়ই উভয়ের 
একন্ব দর্শাইতেছে। 

যিনি নিশ্চয় করিতে পারেন যে উক্ত জাগ্রৎ সপ্ন স্যুপ্তিতঞএহ 

স্থান য়ের তুল্যভাবে অকারাদি মারার সহিত সাদৃশ্া আছে অথাৎ 

এই সমস্ত এই প্রকার ইহা নিঃসংশয়ে যিনি জানের সেই সমদর্শী 
পুরুষ জগতের সর্ববভূতের পুজনীয় এবং বন্দনীয় মহামুনি। 

অকারের উপাঁপক অর্থাৎ অকার অবলম্বন করিয়া যিনি ও কারের 

উপাসনা! করেন তিনি বিশ্বদ্ব---বৈশ্খানরের ভাব প্রাপ্ত হন; উকারের 

উপাসন| করিলে তৈঞজজদের ভাবে---হিরণ্যগর্ভন্ধে নীত হওয়। যায় এবং 
মকার, প্রাজ্ঞ পুরুষে (অর্থাৎ অব্যাকৃত ভাবে ) পৌছাইয়। দেয়। 
কিন্তু অমাত্র অর্থাৎ মাত্র! রহিত ( যেখানে পাদের ও মাজার বিভাগ 
নাই ) সেই চতুর্থের উপাঁসনা' করিলে অন্য কোথাও গমন করিতে 
হয়না । 

এখানে এই বলা হইতেছে-_ 
শ্ফুল প্রপঞ্চ _জাগ্রদবস্থা_ বিশ্ব অভিমানী এই তিন হইতেছে 

অকার মাত্রারূপ। সুঙ্ন প্রপঞ্চ_্বপ্াবস্থা-তৈজস অভিমানী এই 
তিন হইতেছে উকার মাত্রারূপ। স্কুল সৃন্মম উভয় প্রপঞ্চের কারণ-_ 
যুপ্তি অবস্থা _প্রার্জ অভিমানী এই তিন হইতেছে মকার মাত্রারূপ। 

এই তিন মাত্রার মধ্যে পুর্ব পূর্ব মাত্রা উত্তর উত্তর মাত্রার ভাঁৰ 
প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ স্থুল অকার মাত্র! সুম্মন উকার মীত্রার ভাবকে 

প্রাপ্ত হয়েন কারণ শ্ুলের কারণ হইতেছে সুঙ্ম। 'আবার সূঙ্গম উকার 
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মাত্রা সমস্তের কারণ যে মকার সেই মকর শাত্রার ভাবকে প্রাপ্ত হন 
কারণ স্থূল ও সুক্ষন সর্ণব কারধ্যই আপন কারণ ভাব প্রাপ্ত হইয়ী 
থাকে। এই প্রকার পূর্ব পুর্ব মাত্রা উত্তরোন্তর মাত্রার ভাবকে প্রাপ্ত 
হইয়া! থাকে । 

তি এই জন্য বলিতেছেন সমস্তই গুঁকার। "এই রীতি অনুগারে 
ওকারকে ধ্যান করিয়! যিনি স্থিতিলাভ করিতে পারেন তিনি, ৬%র 

মহাকে জানাইয়। দিতেছেন সেই শ্রদ্ধ ব্রঙ্গরূপেই স্থিতিলাভ করেন * 

এই প্রকারে আচার্যোর উপদেশে উৎপন্ন যেজ্ঞান সেই জ্ঞানে মিনি 

“নকাঁরকে গ্রহণ করিতে পারেন তিনি পূর্বেধাক্ত বিভাগ শিমন্ত যে 

অজ্ঞান সেই আজ্জানকে দূর করিয়া শুদ্ধ ব্রন্গে স্থিতিলাভ করেন । এই. 
রূপ পুরুষের অন্য কোথায় গমন হইবে ? কারণ, দেশ কালাদি দ্বারা 

অপরিচ্ছিন্ন যে ব্যাপক ভাব এই পুরুষ সেই ব্যাপকভাবেই স্থিতিলাভ 
করেন। মকারের ক্ষত হইলে বীজভাবের অভাব হয়। তখন অমর 

রূপ পুকারকে ধিনি প্রাঞ্চ হযেন তীহার গার অন্ত গতি হখ না। 

লোকান্তর গণণ তাহার হইতেই পারে না, কারণ প্লক্লানিকু মক্কী 
মন্নি” ব্রঙ্গাকে যিনি জানেন তিনি ব্যাপকব্রঙ্গরূপেই স্িি লাগ করেন 

পিপিপি শীত 

লান ব্তুযাওলযনন। সমস্ীপক্মম: সিন্বাংইন অননীন্াৰ 
সান অঁবিত্যাক্সাঃক্নাল ঘ হনব রহ অহ নব ॥৫২ 

শিস * স্পাশীশটীন পর্পী? 

অগাত্রো। মাত্রা ব্য নাস্তি সোহমারঃ অন্কারাদি মাত্রারহিতঃ। 

ওক্কারশ্চতুর্থস্তরীয় আত্মৈব কেবলঃ অব্যবহার্ধ্য: বাদ্জানময়োঃ ম্গীগস্থাৎ 
ব্যবহারাযোগ্যঃ। প্রপঞ্চোপশমঃ জাগ্রদািস্থানস্ন্বশূন্ঃাকশিবঃ 

মঙ্গলমর অদ্বৈতঃ ভেদবিকল্পরহিতঃ । এবং যথোক্তবিজ্ঞানবত। প্রযুক্ত 
ওক্কারস্ত্িমারস্ত্রিপাদঃ আত্ম! এব এবমুক্তপ্রকারেণ জগদাত্সা প্রণব 

আত্মেত্যুপান্তমাত্মাধিষ্ঠানকতয়া প্রণঝোনাত্মাতিরিক্তঃ কশ্চিদিত্যাক্মৈব 
কেবল ইতি বিজ্ঞেয়ং বা। যঃ উপাঁকঃ এবং সকলমদ্বৈতচিতং বেদ 
জানাতি সঃ আত্মন! স্বেনৈব আত্মানং স্বং পারমার্ণিকরূপং সংবিশতি 

রজ্চ। সর্প ইব প্রবিশতি কষ্পিত্াস্ন। চিনা ভাবং গ্রুথা তি ভানঃ | 
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পরমার্থদর্শনাত ব্রহ্ধবিৎ *তৃতীয়ং বীজভাবং দগ্গ| আস্মানং প্রবিষ্ট 
ইতি ন পুনর্জায়তে, তুরীয়স্তাবীপ্ন্বাৎ। ন হি রক্জুসর্পয়োরির্ববেকে 
রজ্্বাং প্রবিষ্ঃ সপে বুদ্ধিস-স্কারা পুনঃ পুর্বব তন্বিবেকিনামুখা- 
শতি। মন্দ-মধ্যগিতান্থ গ্রতিপননসাধকভাবানাং সম্মার্গগািনাং সন্গণ- 

সিনাং মাত্রাণাং পাদানাঞ্ ক, গুসানাগ্তবিদাং যথাবছুপাস্যমান ওক্কারে। 

্রহ্ধগ্রাতিপত্তয়ে আলন্বনী ভবতী | তথা চ বক্ষাতি। “আশ্রমাঞ্সিবিধাঠ 

কৃত্যাদি ॥১২ ॥ 

ইতি মাণ্ু,ক্োপনিধন্ম.লমন্ত্াঃ মমাপ্তিং গতাঃ॥ ও ত২ সহ ॥ 
০২ পাপী শশা আসব 

-শকপিপাশীত ১০ 

[ওস্কারের শ্ফুরণে নক্ষিত যে পৃথক, চৈতন্য তিনি তিন" মার্জ 

বিশিফ---মধ্যস্ত__কল্পিত। ওষ্কারের সহি তদাক্মত। হেতু ই'হাদিগকে 
ওক্কার বলা হয়। ওষ্কারকে “অমাত্র' ইত্যাদি দ্বাৰশ সংখ্য। বিশিষ্ট। 

শুতির মন্ত্র পরত্রন্মের সহিত একতা দ্বেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। 

ইহারই ব্যাখ! জন্য শ্রুতি বলিতেছেন ] 

মাত্র! নাই যাহার এমন যে লক্ষারূপ ওক্কার তিনি হইতেছেন 

আমার । চতুর্থ হইতেছেন তুরীয়রূপ কেবল আত্ম! । অব্যবহার্ধ্য বলা 
হয় এইজন্য যে বাচক ও বাঁচ্যরূপ যে বণী আর মন, মূল অজ্ঞান ক্ষণ 

হইলে তাহাও ক্ষীণ হয় বলিয়। ব্যবহারের অযোগ্য এই আত্ম।। প্রপ- 

পের উপশম হইলে আত্মা প্রকট হয়েন বলিয়৷ ইনি প্রপঞ্চোপশম। 

তাথবা, অদ্বৈত আত্মার জ্ঞান হইলে প্রপঞ্চ উপশম ভাব প্রাপ্ত হয় সেই 
জন্য ইনি প্রপর্ধেশপশম । শিব অর্থাৎ কল্যাণ রূপ এবং অদ্বৈত ইনি। 
অদ্বৈষব। যায় এই জন্য যে একের প্রতিযোগী ছুই আবার দুয়ের 
প্রতিযোগী এক-ইহা৷ হইতে রহিত অর্থাৎ এক আর দুই এই ষে সংখ্যা 

তাহ৷ সাপেক্ষিক এবং সম বিষম ভাগঘুক্ত। আত্মা কিন্তু সাপেক্ষত। 

এবং সমবিষম ভাঁব রহিত এই জন্য সর্নবসংখ্যাতীত অদ্বৈত। ইনি 
খ্যাবদ্ধ পরিচ্ছিন্নত| হইতে রহিত বলিয়া সর্ববসংখ্যাতীত অদবৈত। 

ওক্কারের লক্ষ্য এই আত্মাই জ্ঞাতা পুরুষ, ইহাতে বাচ্য বাচকের 
ভেদ্নাই। ইনি তিন মাত্রা বিশিষ্ট হয়েন ও তিন পাঁদ বিশিষ্ট হয়েন। 
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হে লৌম্য ! এখাঁনে আর এক বিচাঁরের*কখা লক্ষ্য কর। 
রজ্জুতে অধ্যস্ত যে সর্পমত সর্প রূপটি আঁর তার নাম স্পটি--এই 

ছুইটি অর্থাৎ নামও নামী ইহার রক্র্ানের অজ্ভানত! হেতু এক 

অথাৎ এ অধ্যস্ত সর্পের নাম ও রূপ এই দুইই ্ সনসাঙ্গে যে শচ্ভান 

সেই অজ্ঞান হইতে কল্পিত বলিয়া এ অঙ্ঞানে এ ছুরের একতাপ্দৃক্ট 

হয়। আবার রজ্জুর জ্ঞান যখন হয় তখন এ কল্পিত নামুরূপ অসত্য ছয় 
বলিয়া এ অসত্যতাতে উহাদের একতা হরর । আবার রজ্জুর জ্ঞান হইলে, 

এ কল্পিত সর্পের নামরূপের পরিণাম হয় এ সত্যরজ্জব। কারণ সর্পের, 
-এ্রঙ্জু হইতে পৃথক্ সন্তার অভাব রহিয়াছে । 

এখন দেখ যে যাহার ভিতরে থাকে সেই উহার আগ্স্থিতি আর 
শা্ান্ত/স্থিতি যাহা তাহাই উহার বর্তমান স্থিতি। “আঁদাবন্তে চ যন্গাস্তি 
বন্গমানেহপি তত তথা” অব্যক্তাদীনি ভূতানি” ইত্যাদি প্রমাণ স্মরণ কৰ। 

ভাল করিয়া! দেখ। রজ্জব রে ভাসমান যে সর্প তাহা ভ্রাপ্তি- 

কালের পূর্বেন দৈত অভাব হেতু রজ্দ্ররূপই বটে। আঁবার ভ্রান্তি 
নিবৃন্তি হইয়া গেলেও উহ! আপন সন্তার অভাব হেতু রজ্জুরূপই থাকে । 
জান্তিকালে যে আপন নামরূপ সহিত ইতরব ভাসা তাহাকেওত ভ্রান্তি 

ঝল। ধায়। কিন্তু সর্পদগড জলধারা ইত্যাদি নামরূপ দ্বারা এক রজ্জুই 

রিনি হয়; আর সেই বিষয়ে যে সর্পারদদির কথন ব্যাপার তাহা 

“নান্বাহক্মত্খ লিল্জাহী লা.প্রত্র” ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে বাচারম্তণ 

মাত্। হে সৌম্য! এই দৃষ্টান্ত বিচার অনুসারে অমা্র নির্বিবশেষ 

তুরীয় রূপ আত্মা বিষয়ে বিশাদি তিন পাদ এবং অকাঁরাদি তিঞ্স্ধুত্রার 

বিচার হইবে জানিও । 

“'নিযর্মাক্সলা$ক্সাল অ হণ বহু অ হআ নরক” ইহার র্থ 
হইতেছে যিনি এইরূপে জানেন তিনি আপন আন্মরূপ দ্বারাই আপন 

পরমার্থরূপ আঁআাতে সম্যক প্রকার প্রবেশ করেন। অন্ন বর ছুই 

বার বলায় উপনিষদের পরিসমাপ্তি বুঝাইতোছে । আবার বলি যিনি উক্ত 

প্রকার অমাত্র---দতুর্থ---তুরীয় আত্মাকে জানিতে পারেন তিনি আপনার 
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চিএভাসরূপ আত্মাকে আগ্রীনা৭ পরমার্থরূপ প্রত্য চৈতগ্ঠ আ|ধী- 

রূপী আত্মা! বলিয়াই জানেন ইহই আত্মাকে পরমাত্মাতে প্রবেশ করান । 
'* ভল করিয়! বুঝিতে চেষ্টাৎকর। স্ুযুপ্তি নামক যে তৃতীয় স্থান 
সেই হইতেছে বীজনভাব | ইহাই ক্রম শনুপারে জাগ্রত নগ্ন স্থানদ্বয় 

রূপ"অস্কুরোতুপন্তির -কারণ। চতুর্থ অমাত্র তুরীয় আত্মার সম্যক 
জানরূপ বে অ! গ্ি সেই অগ্নি দারা অস্কুরকে দগ্ধ ফরিয়াই পরমার্ধদর্শী 
কাস্মবেন্ত। পরমাক্সারূপে স্থিতিনাভ করেন ঠাহ'র গার জন্ম হয না । 

কেন জন্ম হয় ন| দেখ । চণকের হুইটি অঙ্কুর; এই শঙ্কুর দ্বয়ের উৎপত্তি 

স্থান রূপ কারণ -_বীজটি দগ্ধ হইলে থাকে কি? বীন্গান্তর স্বরূপ 

এক মহাসুন্দন সত্তা অঙ্কুরভাব প্রাপ্ত হইয়] আর কখন বৃক্ষভাব প্রাপ্ত হয় 

না। এইরূপে স্থুল সুন্ষম শরীরদ্য় রূপ অস্কুরের উৎপত্তির কারণ স্থান 
হইতেছে অবিদ্যাত্মুক স্থযুপ্তি রূপ বীজ। তুরীয়ের জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বার 
জাগ্রৎ প্প্প রূপ আঙ্গুর দগ্ধ হইলে বীজান্তর সুম্গম মহাসন্তা রূপ চিদা- 
ভাস নামক জীবসন্তাই থাকে । সম্যক্ প্রক্কারে বীজ দগ্ধ হইলে স্কুল 

সুঙ্মন শরীরঘয়াত্মক অস্কুরভাব বিশিষ্ট সংসাররূপ বৃক্ষ আর কখন 
জন্মিতে পারে না। কারণ তুরীয়---আশ্রিত মূল---অজ্ঞনের নাশ তখন 
হইয়াছে, সেই জন্য আত্ম তখন অবীজরূপত প্রাণ্ড হইয়াছেন । 

যেমন রজ্ছু ও সর্প এই উভয়ের জ্ঞান হইলে প্রগম সর্ট! রজ্জ্রুতেই 
প্রবেশ করে মার সেই সর্প বিবেকী পুরুষের ভ্রান্তি জ্ঞানের সংন্দ।র 

ধরিয়া আর পুর্ববনৎ উদয় হইতে পারেনা এখানেও সেইরূপ জানিও । 

উত্তম গধিকারীর কথা বলা হইল। মন্দ মধ্যম সাধক সম্বন্থে 

ব্লা হইতেছে-_ই'হারাও যদি সত্পগে থাকে এবং মাত্র! ও পদের 

একনাঁকে সম্যক প্রকারে নিশ্টয় করে এরূপ সন্াসীও উক্তপ্রকার 

মাত্রা এবং পারদ্দের অভেদতা জ্ঞানরূপ যথার্থ ও'কাঁর উপাসনা দারা 

ক্রমমুক্তি লাভ করেন এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি দ্বারা এরূপ প্রণবের 
তিন মাত্রার উপাঁসককে শেষে ব্রহ্মা স্বয়ং তুরীয় আত্মার সম্যক জ্ঞান 
প্রদান করেন। 
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ও কারের অমাত্র যে তুরীয় পাদ তাহার উপাঁসন ঘিনি করেন" 
তিনি সষ্তোমুক্তি লাভ করেন। ও'কারের অন্য তিন পাঁদের উপাসনা 
ধাহারা করেন ভীহারা মন্দ ও মধ্যম সধ্যাসী। ই'হারাও পূর্বোক্ত 
মাত্রা ও পাদের অভেদত| রূপ উপাসনা দ্বারা ক্রমে 'মোক্ষ লাভ করেন। 

এই জন্য শ্র্ঘতি ও কার উপাসনা সম্বন্ধে বলিতেছেন- 

এনহাবজ্নন আব গলীলহাঙলল ঘহল্। 

হনহাববনন ক্সালা নুক্সবীনী লক্তীয়ন ॥ 
আশ্রম ত্রিবিধ হওয়া উচিত এসন্বন্ধে পরে বলিবেন। 

গৌড়পাদীয় শ্লোকাঃ ॥ 

অন্রৈতে শ্লোকা ভবস্তি। 
ও'কারং পাদশে! বিষ্ভাৎ পাদ মাত্রা ন সংশয়? । 

ও'কারং পাঁদশো জ্ঞাঙ্কা ন কিঞ্চিদিপি চিন্তয়েত ২৪ 

যুঞ্তীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্র্ধ নির্ভয়ম্। 
প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্াতে কচি ॥২৫ 
প্রণবেো হাপরং বর্গ প্রণবশ্চ পরং স্মৃতঃ। 

অপূর্বেবাইনন্তরোহুবাছ্ছে। ন পরঃ প্রণবোহবায়ঃ ॥২৬ 

সর্ববন্য প্রণবে। হ্যাদির্মধ্যমন্তস্তথৈব চ | 
এষং হি প্রণবং জ্ঞা ব্াশ্স,ত তরনম্তরম্ ২৭ 

প্রণবং হীশরং বিষ্ভাৎ সর্দবস্য জদি সংস্থিতম্। 

সর্ববব্াপিনমোঙ্কারং মহ| ধীরে! ন শোচতি |২৮. 

অমাত্রোহনন্তমাত্রশ্চ দ্বেতস্যোপশমঃ শিব? | 

ওষ্কারো বিদিতো৷ যেন স মুনি নেতিরো জন? ॥ 

ইতি মাগুক্যোপনিষদর্থাবিক্বরণপরারাং গৌঁড়পানীয় গ্রিক 

প্রথমমাগম প্রক্রথং পূর্ণম্॥ ওঁ ত সৎ ॥ হরি ওঁ 
ও"কারকে এক এক পাদ করিয়! জানিবে। পাদ যাহা তাহাই মাত্া। 

বিশ্বা্দি পাদই অফারাদি মাত্র! আর অকারাদি মাত্রাই বিশ্বাদি পাদ। 

এবিষয়ে, কোন সংখয় নাই। বিশ্বাদি পাঁদের বিভ্তিনত! ধরিয়। 
১৫. 
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'ও কারকে জানিবে অর্থও নির্বিবশেব আত্মাকে অনুভব করিবে। এইরূপে 

জানিয়! দৃষ্ট অর্থরূপ ইহলোক এবং অদৃষ্ট অর্থরূপ পরলোক বা অন্য 
কিছুই চিন্তা করিবে না, কারণ ইহা সত্য যে যাহা কিছু আঁকার ব| 
নাম বা রূপ ধরিয়াছে তাহার মূলে এই ও'কারই আছেন। 

"শু ও'কার ধ্যানে যিনি কুশলী তিনি জানেন যে ও'কারকে জানিলেই 
স্ঘবদৈত অপবাদ দূর হয়। ও'কারের সম্যক জ্ঞানেই মানুষের 

: কৃতার্থতা ; ধাহার এই অম্যক্ জ্ঞান নাই তাহার জন্য ও কারকে ধ্যান ব| 

চিন্তা করিতে বলা হইতেছে ] প্রণৰে চিত্ত সমাহিত করিবে__বিশ্বাি 

পাঁদ চিন্ত। করিতে করিতে মনকে একাগ্র করিবে কারণ ইহা জানিও. 

যে ও কারই নিয় ব্রহ্ম-__-সংসার ভয় রহিত ব্রঙ্গ। যে পুরুষ পপ্রণবে 
নিত্যঘুক্ত তাহার কোন বিষয়ে ভয় থাকে না। যে পুরুষ সর্ববদ। 

বিধিপুর্ববক ও কার উচ্চারণ রূপ জপ করেন, ধিনি পদ ও মাত্রা নে 

এক ইহা বিচার করেন, তাহার পর ভিতরে অনাঁহত ধ্বনির সাধন 

করেন তীহার সংসার ভয়, মৃত্যুভয়ার্দি কিছুই থাকে না। শ্রুতিও 

বলেন “ক্বিত্বান্নন্রিমনি স্ত্ুনস্বন নি” প্রণবের লক্ষ্য তুরীয় আত্মার 

অনুভব কুশল বিদ্বান কোন কিছু হইতেই ভয় পান ন|। 

প্রণবই অপর ব্রহ্ম ও পরত্রক্গ । উত্তম অধিকারীর পক্ষে পাদ ও 

মাত্রা-বুদ্ধি ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ইনিই একরস, প্রত্যগাত্ম, পরক্রহ্ম। এই 

ও'কারই পরব্রদ্ষরূপে সর্ববদা অবস্থান করিয়াও মন্দ ও মধ্যম অধি- 

কারীর গক্ষে ক্রম অনুসারে অন্য পাঁদক্রয়ে প্রকট হয়েন। ফলে ইনি 
অপুর উহার পুর্ববর্তী কারণ নাই; ইনি অনস্তর-সর্ববাধিষ্ঠান 
বণিয়! ইহা হইতে ভিন্ন জাতীয় কোন কিছুই ই'হার ভিতরে নাই; 

ইনি অবাহা-_ই“হার বাহিরেও অন্য বস্ত্র নাই; ইনি অনপর---ই' হার 

কোন কাঁ্য নাই ; ইনি অব্যয় ইহার নাশ নাই; মন্তাষ্্া মন্নবীল্রল: 

ঘন্মনস্বননসন্” ইতি শ্রুতেঃ। 

প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত, যেমন মায়াবী রচিত হস্তী 
(মায়াবী যখন হন্তিরূপ ধারণ বরে ) রজ্জুতে সপ, ,ঘৃগ তৃষ্টাতে জল, 
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সন দৃষ্ট পদার্থ, ইহাদের আদি, আন্ত, মধ্য। সেই একমা র মারানা, রক্, 

উর ভূমি, ইত্যার্দি অধিষ্ঠান এখানেও সেইরূপ জানিও। যে ক 

কমিত, ভ্রান্তি মাত্র, ভাহার আদি অন্ত মধ্য হইতেছে তাহার 

এধিষ্টাসট | মিখ। উত্পম অথাৎ ভ্রান্তি মার ধেঁআকাশাদি সং. 

প্রপর্* ইহাদের আদি সন্ত মধ্য সেই এক ওকার তীয় শান্স!। 

মনে কর। হউক আকাঁশে যে নীলিমা ভ্রান্তি, গা আকাশ হইতে 

ভিন্ন নীলিমা বলিয়া! কোন কিছু বন্তু। দেই ভ্রান্তিকলের পুরে 

দ নীলিম। শাকাশ -রূপই ; সেই জন্য এ কল্পিত নীলিমার আদি 

হইতেছে আকাশ । আবার আকাশ ও আঁকাশে অধ্য্ত নীলিম!- 

ইহাদের বিবেক. যখন হয় তখন এ মধ্যস্ত নীলিমার পরিণাম আকাশ 

বলিয়াই এ নীলিমার অন্তগ এ গাকাশ, আবার যখন এ নীলিমা 

দিতে ও আকাশ এবং অন্তেও আকাশ তখন উহা! আপনার 

পৃগক্ সত্তার অভাব জন ্রান্তিরপ বর্তমান কালেও আকাশরপ, সেট 

জন উহার মধাটাও মাকাশরূপ | সেই জন্য বল! হইতেছে আকাশাদি 

সমস্য প্রপঞ্চ একমাত্র অধিষ্ঠান চৈতন্য আত্মাতে অধ্যস্ত বলিয়। 

উহাদের আদি অন্ত 'ও মধ্যে সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য ও'কারই রহিয়াছেন। 

এইঈরূপে এ মায়াৰী স্থানীয় রচ্ছু স্থানীয় প্রণবরূপী আঁত্মীকে--তুরীয়কে 

সার বস্তু জানিয়! তৎক্ষণাৎ সাধক আত্মভাঁবে স্থিতি লাভ করেন! 

স্ব হয়ে স্থিত ঈশ্বররূপ ও'কারকে-_অর্থাৎ প্রাণিপুঞ্রের স্মরণ- 

রূপ বৃত্তির আশ্রয় যে হৃদয় সেই হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বররূপ ও কারকে 

আন্কাশব সর্বব্যাপী বলিয়! জানিও। এইরূপে জানিলে ধীর ক্র: 

(শে'কের কোন অবসর থাকে না। “নৰনি সীজলাকনিতিনি | 

[ তুরীয় ও'কারকে যিনি সম্যকরূপে জানিরাছেন তাহার প্রশংশা 

করিতেছেন ] তুরীয় পদ হইতেছেন অমাত্র ও অনন্তমাত্র । যাহাদ্বারা 

'ঝরের পরিমাণ করা ঘাঁয় এইরূপ যে পরিচ্ছেদ তাহ! হইল মাত্রা। 

এই মারা ফাঁর পক্ষে অনন্ত এইরূপ ও'কার হইতেছেন সপন মাত্র। 

অর্থাৎ এই আত্মা, খাত বড়, এই প্রকার পরিচ্ছেদ করিবার শক্তি 
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' কাহারও নাই। ইনি স্মস্ত দ্বৈতৈর উপশম স্বরূপ ।. ছৈতবিশ্রান্তি 
স্থান বলিয়াই ইনি শিব অর্থাৎ মঙ্লময়। এই ও'কারাক যিনি 
বর্ণিত প্রকারে অবগত আঁছেন তিনি পরমার্থতত্বের মনন করায়, 
চিন্ত। করায়, মুনি'। ইহা! যিনি জানেন না! তিনি মুনিপদ বাঁচ্য নহেন। 

ইতি গৌঁড়পাদীয় কারিকার প্রথম আগমপাদ সহ মাও্ুক্যোপনিষদের 
গুল মন্ত্র সমাণ্ড। 

| ও তৎম্ || হরি? ও | 








